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Betrokkenheid is een mooie eigenschap 
die we allemaal bezitten. ‘Beter een 
goede buur dan een verre vriend’ is een 
gezegde dat iedereen kent en de bete-
kenis heeft dat men van mensen in de 
omgeving meer hulp kan ontvangen. Hoe 
fijn is het, als we een dagje ouder wor-
den en wat minder makkelijk onze dingen 
kunnen doen, we elkaar af en toe de hand 
kunnen reiken.
Magazine U reikt u vanaf vandaag ieder 
kwartaal de hand met allerlei informatie, 
leuke foto’s en mooie verhalen. Wij zijn 
blij u kennis te mogen laten maken met 
het U magazine!
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Voorwoord
Voor u ligt het eerste nummer van U. Om 
U, de bewoner van Eeckenrhode draait 
het in dit magazine. Het doel van U is 
een positieve bijdrage te leveren aan het 
woon- en leefklimaat op Eeckenrhode. 
U wil de bewoners en hun omgeving op 
de hoogte houden, wat zich afspeelt op 
Eeckenrhode.

U wil een blad zijn voor iedereen die 
Eeckenrhode een warm hart toedraagt. 
Natuurlijk zijn dit de bewoners van 
Eeckenrhode. Maar ook familie en vrien-
den van bewoners. Ook zij zullen geïnte-
resseerd zijn in het reilen en zeilen van 
Eeckenrhode. 

Sommige artikelen kunnen voor familie 
en vrienden van bewoners misschien 
aanleiding zijn om tussendoor eens te 
informeren, te reageren of deel te nemen 
aan activiteiten op Eeckenrhode.

Er zal ruimte zijn voor algemene informa-
tie en mededelingen van en over hulpver-
leners, personeel en bestuur. 

Kortom over alles wat van belang is voor 
de bewoners van Eeckenrhode en die-
gene die hen dierbaar zijn.

Rubrieken, vast of wisselend, zullen 
zijn: het voorwoord, de bewoners van 
Eeckenrhode mutaties in het bewoners-
bestand, wie is die bewoonster of bewoner, 
van de bestuurstafel, boekbesprekingen, 
activiteitenprogramma, culinaria, etc.

De opmaak en verschijningsvorm zoals 
die nu voorligt is gekozen om de levens-
duur van ieder nummer te verlengen. U 
zal voor bepaalde onderwerpen ook een 
naslagwerkje kunnen zijn. 

Uitgegaan wordt van een verschijnings-
frequentie van 4 keer per jaar. Het streven 
is deze frequentie minimaal vast te hou-
den maar indien daartoe aanleiding be-
staat zou het ook meer kunnen zijn. 

De meeste periodieken werken met een 
vaste redactie. U doet dit niet. De redactie 
zal een wisselende samenstelling heb-
ben. Deze samenstelling is afhankelijk 
van het thema van het nummer. 

Met vriendelijke groet,
 
Harrie van Iersel, 
voorzitter van VvE Eeckenrhode
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Bewoner 
belicht
Mevrouw Olga de Roij–Vissers
Mevrouw Olga de Roij–Vissers (1930), 
is geboren en getogen in Helmond. Ze 
woonde er tot aan haar verhuizing naar 
Eeckenrhode in december 2012. Tot nu 
heeft ze een vol leven gehad. Vier kinde-
ren, 6 kleinkinderen. Actief in parochie 
en journalistiek, maar wat wil je met een 
hoofdredacteur als vader. Ze zat in be-
sturen en was maatschappelijk betrok-
ken. Ook haar man zorgde voor reuring 
in haar leven. Hij was directeur van een 
staalbedrijf in Helmond, gemeenteraads-
lid, fractie-voorzitter en gedurende 12 
jaar wethouder. Zo gezegd, ‘never a dull 
moment’. 
De dood van haar man in 2008 verander-
de haar leven ingrijpend.

Eeckenrhode was niet onbekend. Onder 
haar vrienden en kennissen waren men-
sen wiens ouders op Eeckenrhode heb-
ben gewoond. Haar schoonzus, Mevr. Van 
der Heijden, woont ook op Eeckenrhode.

Olga de Roij is bescheiden. Observeert, 
denkt, uit zich overwogen en laat altijd 
de persoon waarmee ze praat in zijn/haar 
waarde. Haar juffrouw van klas 5 lagere 
school had het al wel gezien. Ze schreef 
het volgende versje voor haar.

‘Jij kijkt mij steeds zo ernstig aan
als had ik jou soms iets misdaan 
maar niettemin ben jij voor mij 
de beste leerling uit je rij.’

Na de lagere school naar de HBS, 
nog wel een gemengde HBS. Dat was 
niet vanzelfsprekend in het katholieke 
Helmond. Nadat ze geslaagd was voor de 
HBS wilde ze in Amsterdam Nederlands 
gaan studeren. Vlak na de oorlog was dat 
niet zo gemakkelijk als nu. Helaas voor 
haar ging dat niet door. 

Een leuk detail, haar oudste kleindochter 
studeert Nederlands aan de UVA en zou 
wel eens de journalistiek in kunnen gaan. 

Haar taligheid loopt als een rode draad 
door haar leven. Ze schreef artikelen en 
columns voor o.a. kranten, tijdschriften 
etc. Voor de stukken die ze aan de krant 
aanleverde kreeg ze 5 cent per regel be-
taald. Dat was dus flink doorschrijven om 
wat te verdienen.
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Bewoners 
belicht
Jan en Diny Copray
Jan en Diny Copray-van Poppel wonen 
sinds 19 december 2012 op Eeckenrhode, 
appartement C21. De aankomst van Jan 
en Diny op 19 december kon niet beter 
gepland zijn. Direct na hun aankomst 
konden ze samen met de tweelingzusjes 
van Jan, Tineke Roozekrans en Annie 
Gondrie aanschuiven aan de kerstdis op 
Eeckenhrode. 

In de oorlog kon het zomaar gebeuren dat 
een geboren en getogen Hagenees zoals 
Jan Copray, in Brabant verzeild geraakt. 
Een minder prettige periode, zoals voor 
velen. Maar eind goed al goed. Tijdens 
zijn onderduikperiode heeft hij zijn vrouw 
Diny van Poppel uit Stiphout leren ken-
nen. Inmiddels zijn ze nu bijna 63 jaar 
getrouwd. 

Jan en Diny waren hun tijd ver vooruit. 
Als er vandaag de dag getrouwd wordt 
gebeurt dat in de Little White Chapel of 
On Top of the World in Las Vegas, de 
Seychellen, Fiji Islands of wherever, als 
het maar niet thuis is. 

1950 was in de katholieke kerk een heilig 
jaar. Daarom besloten zij in Rome te trou-
wen. Het was een bijzondere gebeurtenis. 
Samen met een aantal familieleden en 
goede vrienden reisden zij af naar Rome. 
Het achtergebleven deel van familie en 
vrienden moesten zich tevreden stellen 

met de foto’s van de trouwpartij. Na hun 
trouwen gingen Jan en Diny wonen in 
Eindhoven. Na enige omzwervingen bij 
Hofnar, Willem II en Leo Schellens kozen 
Jan en Diny voor het ondernemerschap. 
Een eigen administratiekantoor en belas-
ting-adviespraktijk. Ook het familiebedrijf 
was gezond, zij kregen 2 dochters. 

In de 90-er jaren streken ze neer in 
Valkenswaard. Niet zo vreemd. Voor Jan 
herinneringen aan goede opvang tijdens 
de oorlog maar ook de roots van Diny 
liggen bij de Venbergse Watermolen 
in Valkenswaard. In de 19de eeuw was 
deze molen het eigendom van haar 
overgrootouders. De appel valt soms 
niet ver van de boom! Ook de vader 
van Diny werd molenaar en wel van de 
Stiphoutse molen. En waar kun je nu 
mooier en fijner wonen tussen Eindhoven 
en Valkenswaard dan op Eeckenrhode in 
Waalre. Samen genieten van het mooie 
uitzicht op de natuur. Ze wanen zich 
bewoners van ‘landgoed’ Eeckenrhode. 
Ondanks hun inmiddels hoge leeftijd wo-
nen en leven ze volstrekt zelfstandig met 
daar waar nodig ondersteunende verzor-
ging. Het leven heeft inmiddels natuur-
lijk wat beperkingen maar is nog steeds 
waard geleefd te worden!

5

lente editie



Bewoners en gasten konden 16 februari 
een avond genieten van een prachtig op-
treden van The Southern Comfort Barber 
Mates. De Barbershop komt vanuit het 
zuiden van de Verenigde Staten en bevat 
veel immigranteninvloeden. Er is geen 
sprake van bladmuziek en andere bege-
leiding, alles wordt uit het hoofd gezon-
gen, geheel ‘a capella’, gemengd met 
humor en een beetje theater. De songs 
varieerden van liederen van weleer tot 
hedendaagse songs gegoten in een ver-
nieuwd arrangement.

The Barbermates bestaan reeds sinds 
1986 en hebben heel wat prijzen op hun 
naam staan. Zo’n 7 jaar geleden zijn zij in 
Eeckenrhode komen optreden en na de 
tip van mevrouw Rieck waren zij in febru-
ari 2013 weer bij ons. Met ruim 20 man-
nen hebben ze de aanwezigen een mooie 
avond bezorgd die spontaan werd voort-
gezet door koorleden, die aan de tafels 
bij de aanwezigen liederen vertolkten. Het 
team van Rob van Geel heeft deze avond 
voor heerlijke hapjes gezorgd voor bij de 
borrel. Tegen elven gingen de laatsten 
huiswaarts.

The Barbermates hopen dat ze op 
Eeckenrhode mogen terugkomen en 
gezien alle reacties op deze avond zal dit 
zeker gerealiseerd worden! Niet alleen de 
aanwezigen waren enthousiast, ook de 
leden van het koor waren erg te spreken 
over deze avond!

Activiteiten terugblik… 
Muziek op Eeckenrhode
The Southern Comfort 
Barber Mates
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April
EXPOSITIE 
EECKENRHODE

Tot eind april is er de Expositie Eeckenrhode 
met in de hal werken van Mw. Stevens en 
in de zaal het werk van Dhr. Kreijger. Voor 
informatie zie pagina 17. 

1 april (tweede paasdag) 13.30 uur
EECKENRHODE CULINAIR

In de zaal van Eeckenrhode zijn bewoners 
en gasten van harte welkom om te genie-
ten van een paaslunch.
Inmiddels heeft u zich daarvoor kunnen 
aanmelden en is het menu bekend.

Zondag 21 april 11.30 uur
MUZIEK OP EECKENRHODE 
EN EECKENRHODE CULINAIR

In het kader van 400 jaar Nederlands-
Russische betrekkingen presenteert 
Olga van der Pennen het programma 
‘Russische poëzie en muziek’. Het pro-
gramma ‘Russische poezie en muziek’ 
bestaat uit Romantische pianomuziek 
van Russische componisten uit de 19e 
eeuw zoals Pjotr Tsjaikovski, Modest 
Moessorgski, Vassili Kalinnikov en uit 
de gedichten van de bekende Russische 
dichters zoals Alexander Poesjkin, Fjodor 
Tjoetsjev en Anna Achmatova. De muziek 
wordt gespeeld door Olga zelf en jonge 
muzikale talenten van 6 tot 16 jaar. 
Na het koffieconcert kunt u genieten van 
een heerlijke maaltijd van Rob van Geel 
en zijn team. De programmering vindt u 
t.z.t. in de uitnodiging.

Activiteiten vooruitblik… 
op Eeckenrhode
Maart tot en met juni 2013

Olga van der Pennen
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Donderdag 25 april 14.30 uur
OPENING EXPOSITIE 
OP EECKENRHODE
Voor informatie zie pagina 17.

Dinsdag 30 april 9.45 uur
KONINGINNEDAG

Dit jaar zal Koningin Beatrix haar laat-
ste Koninginnedag vieren. Sinds 1980 
was zij ‘onze Koningin’. Prins Willem-
Alexander verjaart op 27 april en zal na 
30 april Koning Willem-Alexander zijn. 
Vooralsnog gaan we ervan uit dat de 
N.O.S., zoals zovele jaren, de uitzending 
op t.v. laat doorgaan. In de zaal bent u 
welkom om deze bijzondere dag op het 
scherm te bekijken onder genot van een 
een kopje koffie met iets lekkers én een 
glaasje oranjebitter. Informatie volgt. 
Voor verdere informatie zie pagina 13.

Zondag 5 mei 16.00 uur
MUZIEK OP EECKENRHODE 
EN BEVRIJDINGSBORREL

5 Mei is een dag om niet zomaar voor-
bij te laten gaan. Eenieder heeft er zijn 
of haar herinneringen aan. Eindhoven 
werd bevrijd op 18 september, de lande-
lijke herdenking is op 5 mei. Het woord 
Bevrijding is een woord dat aangeeft 
dat de vrijheid terug is. Een heuglijk feit. 
Laten we klinken op de vrijheid, terwijl 
The Savoy Jazzmen zorgen voor een mu-
zikale invulling met een passend reper-
toire.

Maandag 20 mei 13.30 uur
EECKENRHODE CULINAIR 
MET PINKSTEREN
Asperges!

Zondag 23 juni 11.30 uur
MUZIEK OP EECKENRHODE
Koffieconcert met alt mezzo zangeres  
Johanna van Zwet.

Donderdag 27 juni 14.30 uur
OPENING EXPOSITIE 
OP EECKENRHODE 
Voor informatie zie pagina 17.

Johanna van Zwet Karel de Jong – the Savoy Jazzmen
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De ene asperge is de andere niet. Naast 
witte zijn er ook groene asperges. Ze zijn 
beiden afkomstig van de aspergeplant. 
Witte asperges zijn de wortels van deze 
plant en groeien dus ondergronds. Zijn 
groene variant is afkomstig van dezelfde 
plant, maar groeit boven de grond  en is 
minder smaakvol. Asperges barsten van 
de antioxydanten, en bezitten ook hoge 
dosissen vitaminen en mineralen.

Een van de krachtste antioxydanten is 
ongetwijfeld het enzym Glutathione, dat 
eveneens in belangrijke mate te vinden 
is in asperges. Glutathione is dé belang-
rijkste werkzame stof in asperges die je 
immuumsysteem extra versterkt.

En dat is nog niet alles, want asperges 
hebben nog meer gunstige effecten op 
de gezondheid. De groente heeft een 
sterk ontzurende en waterafderijvende 
werking waardoor ze passen in ieder 
gezond dieet en kunnen efficient zijn bij 
zwaarlijvigheid, oedeemvorming, allerlei 
hartproblemen, blaas- en nierklachten.

Bron: leef gezonder blog

In de keuken van Eeckenrhode zwaait 
Rob van Geel de scepter. Samen met zijn 
team zorgt hij er voor dat alles op rolle-
tjes loopt. En dat op rolletjes lopen vraagt 
behoorlijk wat organisatie, teamwork en 
inspiratie. Een maaltijd bereiden is nog 
tot daar aan toe maar variatie en ook het 
zorgen voor evenwicht in de voeding 
vraagt de nodige concentratie en kennis. 
Buiten deze bezigheden verzorgt team 
Rob van Geel uw hapjes bij feestelijke 
gelegenheden, bakt hij voor u graag een 
bitterballetje voor bij de borrel, verzorgt 
hij uw lunch als u gasten heeft. Enfin… 
wat u maar wil. Het lenteseizoen geeft 
ons een aantal feestelijke dagen waar we 
op Eeckenrhode graag culinair aandacht 
aan besteden. Op tweede paasdag zal het 
team een heerlijke lunch verzorgen waar-
voor u zich al heeft kunnen aanmelden.
Op de tweede pinksterdag zal Rob van 
Geel en zijn team een aspergemaaltijd 
verzorgen.
‘Het witte goud’ is maar kort verkrijgbaar 
in ons land, ongeveer twee maanden. De 
eerste asperges steken in de lente de kop 
op (naargelang de temperaturen in febru-
ari of begin maart). Traditioneel wordt er 
geoogst vanaf de tweede donderdag van 
april tot 24 juni (St. Jan). Hierna wordt 
de plant met rust gelaten om deze de tijd 
te geven om te groeien, zodat er nieuwe 
energie wordt opgedaan voor het volgen-
de jaar. Geniet u er vooral van zolang de 
asperges er zijn!

Een 
gezonde 
lekkernij!

10

lente editie



weer kookt laat de asperges dan nog 8-10 
minuutjes koken. Zet nu de pan van het 
vuur en laat de asperges nog 10 minuut-
jes nagaren. Haal de asperges uit de pan 
en laat ze wat afkoelen op een schaal. Zet 
een nieuwe kookpan op; smelt hierin de 
boter en bak er de bloem doorheen. Laat 
niet aanbranden! Voeg nu lepel voor lepel 
het groentennat aan de roux toe, totdat er 
een mooie fluwelen soep ontstaat. Laat 
dit zacht 5 minuten doorgaren. Doe er de 
bouillonblok in en de in stukken gesne-
den asperges. Meng de eierdooier met 
wat room en roer dit voorzichtig door de 
soep. Maal er wat peper bij. Proef of de 
soep op smaak is. Voeg anders nog wat 
zout of een beetje maggi toe. Garneren 
en lekker warm serveren met wat brood 
of toast met boter en eventueel wat klein 
gesneden stukjes gekookt ei. Smakelijk 
eten.

INGREDIËNTEN 
VOOR 4 PERSONEN
—  1 kilo asperges, geschild en ontdaan 

van het laatste harde stukje
—  75 gram boter
—  2 eetlepels bloem
—  1 kruiden- kippen bouillonblok
—  1 theelepel suiker
—  1 eierdooier (naar wens)
—  kopje room of koffiemelk
—  peper en zout 
—  1,5 liter water, met wat zout en een 

theelepel suiker en de schillen aan de 
kook brengen. Daarna de schillen eruit 
zeven

—  garnering: snufje nootmuskaat, wat 
peterselie of bieslook voor de kleur

BEREIDINGSWIJZE
Als het water kookt de schillen eruit 
zeven en stukken van de onderste helf-
ten van de asperge er in leggen. Na 2 
minuten de stukjes van de bovenste helft 
(met de kop) erbij doen. Als het water 

Romige 
aspergesoep
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HALTES EN INDICATIE VERTREKTIJDEN 
BUURTBUS WAALRE 471 

Aalst, Eeckenrhode  8.15  9.15  10.15  11.15  13.15  14.15  15.15  16.15
Aalst, Gorlooplaan 8.21  9.21  10.21  11.21  13.21  14.21  15.21  16.21
Aalst Sophiastraat  8.23  9.23  10.23  11.23  13.23  14.23  15.23  16.23
Aalst, Maarten Trompstraat  8.26  9.26  10.26  11.26  13.26  14.26  15.26  16.26
Waalre, Spirealaan  8.30  9.30  10.30  11.30  13.30  14.30  15.30  16.30
Waalre, Ansbalduslaan  8.34  9.34  10.34  11.34  13.34  14.34  15.34  16.34
Waalre, De Foes  8.39  9.39  10.39  11.39  13.39  14.39  15.39  16.39
Veldhoven, MMC Veldhoven  8.45  9.45  10.45  11.45  13.45  14.45  15.45  16.45

VERTREKTIJDEN VANAF MMC VELDHOVEN 
MET BUURTBUS LIJN 471

Veldhoven, MMC Veldhoven  8.49  9.49  10.49  11.49  13.49  14.49  15.49  16.49
Waalre, De Foes  8.54  9.54  10.54  11.54  13.54  14.54  15.54  16.54
Waalre, Ansbalduslaan  8.58  9.58  10.58  11.58  13.58  14.58  15.58  16.58
Aalst, Spirealaan  9.02  10.02  11.02  12.02  14.02  15.02  16.02  17.02
Aalst, Maarten Trompstraat  9.06  10.06  11.06  12.06  14.06  15.06  16.06  17.06
Aalst, Eeckenrhode  9.08  10.08  11.08  12.08  14.08  15.08  16.08  17.08

Buurtbus
Eeckenrhode
Iedere dag komt de buurtbus op het 
Eeckenrhode terrein en stopt vlak voor 
de hoofdingang. De buurtbus – lijn 
471 – heeft als begin- en eindhalte 
Eeckenrhode en het Maxima Medisch 
Centrum in Veldhoven.

U kunt betalen met een OV-chipkaart en 
ook contant maar dan is dat wel duur-
der (ongeveer 4 euro per enkele reis). De 
chauffeur helpt u graag, indien nodig en 

als u dat vraagt, met in- en uitstappen. 
Uw rolstoel kan helaas niet met de bus 
mee. Een rollator wel.

Onderstaand een indicatie van de ver-
trektijden Waalre en MMC Veldhoven. 
De buschauffeur heeft een lijndienst-
boekje (buslijnen 2013 Zuidoost-Brabant) 
voor u klaarliggen en geeft u graag ver-
dere informatie.
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Onder het genot van een kopje koffie 
of thee en met een mooi uitzicht op 
de tuin van Eeckenrhode wordt uw 
haar professioneel gekapt door Anita 
van Doorn.

Via de receptie van Eeckenrhode kunt 
u een afspraak maken (040-2282800).

Openingstijden:
Woensdag 09.00 – 17.00
Donderdag 09.00 – 18.00

De kapsalon waar Anita uw haar kapt 
bevindt zich op Eeckenrhode op de 
begane grond.

Ook als u wensen heeft voor een 
behandeling voor een bijzondere dag 
(een verjaardag of feest), kunt u dat 
kenbaar maken via de receptie. Anita 
zal dan met u contact opnemen.

U bent altijd welkom voor een kijkje 
en een advies.

Nootjes
Kapsalon
Eeckenrhode

Er komen steeds meer scootmobielen 
op Eeckenhrode. Sinds kort is er nu voor 
iedere scootmobiel een volwaardige par-
keerplek in het souterrain met voor iedere 
mobiel een goed oplaadpunt. En dat alle-
maal met 0% bijtelling omdat ze geen CO² 
uitstoot hebben. Tel uit je winst. De auto er-
uit en een scootmobiel ervoor in de plaats.

Het was unheimlich in de gangen van de 
bergingen. Er waren bewoners die er niet 
naartoe durfden, zeker ‘s avonds niet. 
Inmiddels zijn de wanden helemaal wit 
geschilderd. Nu de nieuwe verlichting nog.

Zoals u vast heeft gezien zijn de neon-let-
ters ‘Eeckenrhode’ boven de ingang ver-
dwenen. Dat alleen is al een verbetering 
ten opzichte van de oude situatie. Er wordt 
druk gewerkt aan ideeën voor een nieuwe 
naamsvermelding en de bebording op het 
voorterrein.

Bij binnenkomen, in de rechtergang op de 
A-verdieping wordt een proefopstelling 
gemaakt voor een nieuwe verlichting in 
de gangen. Het is nu nog wachten op de 
lichtarmaturen Als het resultaat tot tevre-
denheid stemt zal de hele gang worden 
gedaan en daarna alle gangen. 

Op 26 maart is men van start gegaan met 
de aanleg van het nieuwe alarmsysteem 
en de telefooncentrale. Pascalle Jacobs 
en Mart Van de Leur hebben op 25 maart 
uitgelegd hoe het systeem werkt en wat 
er allemaal mogelijk is. Met dit nieuwe 
systeem wordt aan de meeste, zo niet alle 
wensen van bewoners tegemoet geko-
men. De definitieve ingebruikname zal een 
feestelijk tintje hebben.
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‘t Winkeltje
op Eeckenrhode
Op de D-etage is De Jafra Gemakswinkel 
gevestigd. Bij de bewoners van Eecken-
rhode beter bekend als ‘t Winkeltje. 
Iedereen is hier welkom voor de dage-
lijkse boodschappen. ‘t Winkeltje lijkt 
misschien klein maar het assortiment is 
goed en groot. Vers brood, zuivelproduc-
ten, bier, wijn, diverse lekkernijen en de 
meest gangbare DKW-producten (dkw = 
droge kruidenierswaren) zijn hier verkrijg-
baar. Mevrouw Annie van de Meerendonk 
helpt u allervriendelijkst met het vinden 
van de diverse producten en biedt u 
een alternatief, mocht het product wat 

u wenst niet op voorraad zijn. Speciale 
wensen kunt u bij haar opgeven en indien 
mogelijk brengt ze dat de volgende keer 
dan voor u mee.

De openingstijden van het Winkeltje zijn:
dinsdag, donderdag en zaterdag van  
10 tot 12 uur. 

U bent altijd welkom voor een boodschap 
en een praatje tijdens de openingstijden!
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Eeckenrhode had 2 grote cv-ketels. Een 
om te verwarmen en een om bij te sprin-
gen bij zeer koud weer of als de andere 
het af liet weten. De ‘hoofd’ ketel liet het 
vorige winter afweten. Hij was niet meer 
een van de jongste. Gelukkig kon de 
reserve ketel het overnemen. Maar ook 
deze ketel had er al wat jaren opzitten. 
Het was dus best spannend of deze ketel 
vorige winter kuren zou krijgen. Het geluk 
was ons gunstig gezind. Maar er moest 
wel een nieuwe installatie komen. 

Een warmtekrachtkoppeling (WKK) was 
een optie. Bij een traditionele cv-installa-
tie verdwijnt een aanzienlijk deel van de 
opgewekte warmte door de schoorsteen 
naar buiten. Met een WKK wordt deze 
verloren warmte gebruikt om elektriciteit 
op te wekken die tegen betaling terug 
zou worden geleverd aan het elektranet. 
Eeckenrhode zou dan een klein nuts-
bedrijfje zijn geworden. De opbrengst 
daarvan zou de kosten van verwarming 
hebben doen dalen. Deze constructie 
was riskant door de onzekerheid van de 
opbrengst van de verkochte elektriciteit. 
Risico’s willen we niet op Eeckenrhode. 
Dus er moest iets anders dan een WKK. 
Twee grote ketels zoals we die hadden 
was duur in verbruik en duur in aanschaf. 
Maar wat dan? Grote gebouwen wor-
den bijna niet meer verwarmd met grote 
ketels maar met meerdere kleine hoog-

rendement ketels in cascade-opstelling. 
Ze kunnen opgeteld evenveel warmte le-
veren als 2 grote ketels. Het bestuur heeft 
daarvoor gekozen.

De branduren bepalen de levensduur van 
een ketel. Niet zozeer hoe koud het is. Bij 
een zachte winter brandt de ketel bijna de 
hele dag, maar in een lagere stand. Maar 
branden doet hij wel. Bij een cascade-op-
stelling wordt het aantal ketels dat brandt 
bepaald door de warmte vraag. Bij minder 
warmtevraag brandt er misschien maar 1 
ketel i.p.v. 6. Dat betekent dat de andere 
5 ketels niet slijten. De bepaling welke 
ketel(s) brand(t)en gebeurt door een 
computer. Getracht wordt de ketels alle-
maal min of meer hetzelfde aantal uren te 
laten branden waardoor een evenwichtige 
slijtage plaatsvindt. 

Daarnaast, bij uitval van 2 ketels zitten we 
niet zonder verwarming. In de oude situ-
atie zouden we bij uitval van 2 ketels alle 
straalkacheltjes en dikke jassen tevoor-
schijn hebben moeten halen. Ja, in de 
bijna voorbije winter voelde de warmte op 
Eeckenrhode letterlijk en figuurlijk goed 
aan. 

We zaten er warmpjes 
bij deze winter
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In memoriam

MEVROUW GONDRIE-COPRAY
26 oktober 1920 - 26 januari 2013

Vrolijk, lief, opgewekt, sterk, geïnteres-
seerd, positief en gastvrij.

Ze hield van het leven en het leven hield 
van haar. Het hield abrupt op. Je schrikt, 
moeilijk om aan de nieuwe situatie te 
wennen, maar wel met heel veel fijne en 
vooral warme herinneringen.

Ondanks haar hoge leeftijd was ze nog 
steeds inspirerend voor iedereen in haar 
omgeving, met haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen natuurlijk voorop.
Wat een voorrecht om zo’n zus, vrouw, 
moeder, oma, groot-oma, tante en vrien-
din in je leven te hebben gehad. Voor 
Eeckenrhode was het te kort maar wel 
krachtig.

THEO JANSSEN
16 mei 1930 - 12 januari 2013

Hij had het zeer naar zijn zin op Eecken-
rhode. Raakte niet uitgepraat over de ge-
weldige verzorging en liet dat ook merken 
aan de verzorgsters. Een man met een 
positieve levensinstelling. ‘Je krijgt van 
het leven terug wat je er zelf in stopt.’
Hij hield van golf en bridge. De geneug-
ten van het leven waren aan hem goed 
besteed. Dagelijks rookte hij een grote 
Olifant (een Corona van dat merk Olifant). 
Het liefst onder het genot van een goed 
glas rode wijn. Hij was een Bourgondiër. 
Maar wat wil je als Zuid-Limburger. Het 
leven heeft hem goed bedeeld. Hij heeft 
geleefd voor drie.
Samen met zijn enige zoon George, 
schoondochter Heléne en 4 kleinkinderen 
zal ook Eeckenrhode hem missen.
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Gedurende het hele jaar zullen er bij-
zondere exposties gehouden worden op 
Eeckenrhode. De creativiteit van bewo-
ners ligt soms verborgen in een kast of 
lade. Jammer van al het moois, de emo-
ties en de verhalen die er aan verbonden 
zijn. Vandaar het initiatief kunst zichtbaar 
te maken voor iedereen.

MAART EN APRIL 2013
Mevrouw Stevens en de heer Kreijger.
Tot eind april is er de Expositie op 
Eeckenrhode met in de hal werken van 
Mw. Stevens en in de zaal werken van 
Dhr. Kreijger.

MEI EN JUNI 2013
Donderdag 25 april 14.30: 
Opening Expositie op Eeckenrhode 
Mw. Hermans zal de maanden mei en juni 
haar aquarellen exposeren in de hal en 
zaal van Eeckenrhode.

JULI EN AUGUSTUS 2013
Donderdag 27 juni 14.30 uur: 
Opening Expositie op Eeckenrhode
Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
De invulling van de expositie wordt nog 
overlegd, de datum is echter al gepland.

Kunst in huis
Exposities op Eeckenrhode
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Nu ik eenmaal begonnen ben met ’t 
Laagveld van mijn jeugd in mijn herin-
nering terug te roepen, overspoelen de 
beelden mij. Ik was een stil en ernstig 
kind, is me altijd verteld. Ik uitte me niet 
gauw, zat het liefste te lezen en dacht 
veel na over dingen die ik niet begreep. 
Vooral – zo lijkt het nu – over de verhalen 
die verteld werden in de godsdienstles 
en in de Bijbelse geschiedenislessen. 
Het was een feest om les te krijgen van 
kapelaan de Vree. Hij was vrolijk en aar-
dig, er werd veel gelachen tijdens zijn 
lessen en dat was uitzonderlijk. Op een 
dag vertelde hij over de zwarte kindjes in 
Afrika, die niet in de hemel konden ko-
men, omdat ze niet het ware geloof had-
den. Dat idee heeft me heel lang bezig 
gehouden. Ik vond het zo oneerlijk, zo 
bizar, dat iemand gestraft kon worden 
voor iets wat hij of zij niet wist – niet kon 
weten. Ik praatte er thuis over en mijn 
vader vertelde over de missiepaters en – 
zusters, die de wijde wereld introkken om 
overal het ware geloof te verkondigen. 
Maar ook dat overtuigde mij niet, want er 
zouden heus wel plaatsen zijn waar die 
missionarissen niet konden komen en 
dan bleef het probleem daar bestaan. En 
waarom was ons geloof het enige ware 
geloof? De oecumenische gedachte was 
geboren en die heeft me nooit meer los 
gelaten. Daar komt nog bij dat wij op ’t 
Laagveld protestantse buren hadden. 
Daar merkte je niets van, wij speelden 

met elkaar, gingen gewoon en gezellig 
met elkaar om. Wij kinderen, maar ook 
onze ouders. Er was een opening in de 
heg om vlug even achterom te kunnen 
lopen. Wij met vier kinderen en zij met 
twee waren de enige leeftijdgenoten in 
de verre omtrek, logisch toch dat we 
samen speelden? Maar het mocht niet. 
Dat vertelde mijnheer de Deken in een 
volgende klas tijdens de voorbereiding 
van het H. Vormsel. “Het was gevaarlijk 
om met andersdenkenden om te gaan.” 
Andersdenkenden, zo heette dat toen, 
want bijna iedereen was rooms katholiek. 
Weer ging ik met een bezwaard gemoed 
naar huis. Het leven werd ingewikkeld. 
We speelden wel gewoon verder en we 
liepen zoals altijd samen naar school. 
Zij naar de Wilhelminaschool en wij naar 
de Mariaschool, ineens een wereld van 
verschil, zo vlak bij elkaar. Wij praatten er 
niet over. Het was puur toeval dat wij al 
zo jong met deze “problemen” te maken 
hadden. Er woonden weinig protestanten 
in Helmond. Pas sinds de komst van de 
Vlisco-fabriek werden er werknemers uit 
andere streken aangetrokken. Het zuiden 
van ons land was van oudsher katholiek. 
Er was veel werkloosheid en armoede, 
dus veel potentiële werknemers, toen de 
katoendrukkerijen van Van Vlissingen 
uit Haarlem en die van Ankersmit uit 
Twente besloten in Helmond een zelfde 
soort bedrijf te starten. Zij vonden het 
prettig om vertrouwde en bekwame me-

KORT
VERHAAL:

Oecumene op ’t Laagveld
Door O. DE ROIJ–VISSERS
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dewerkers te hebben en trokken daarom 
geloofsgenoten aan uit andere delen 
van ons land. Precies zoals Philips dat 
in Eindhoven deed. In 1943 stond ik voor 
de keuze: welk vervolgonderwijs? Voor 
meisjes was er alleen de MULO of de 
Rijks HBS. Ik wilde graag doorstuderen 
en voor “de Rijks” moest je toelatings-
examen doen, maar dat was geen pro-
bleem. Ik slaagde en verder was er geen 

discussie. Mijn buurmeisje ging ook en 
zo liepen we weer samen iedere morgen 
naar school, nu naar de Molenstraat. We 
bleven over, want het middaguur was te 
kort om heen en weer te lopen. Het was 
oorlog en er waren al lang geen behoor-
lijke fietsen meer. Die Rijks HBS was een 
openbaring: kleine klasjes, met jongens 
en meisjes, katholiek en protestants 
door elkaar. Alle niet-katholieke jongeren 
kwamen hier naar toe, want zij waren niet 
welkom op de MULO en ook niet op het 
Caroluscollege. Het was even wennen, 

maar wat een bevrijding om zo vanzelf-
sprekend met elkaar om te kunnen gaan. 
Het is nu niet meer voor te stellen, jon-
gens en meisjes in één klas, dat was me 
wat. Al gauw kende je alle leerlingen van 
de vijf klassen. Dat waren er ongeveer 
tachtig, niet alleen uit Helmond, maar ook 
uit de omliggende dorpen kwamen ze op 
fietsen met houten banden ’s morgens 
aangerammeld. Er werden vriendschap-
pen voor het leven gesloten. Als er een 
leerling werd weggestuurd bij Carolus, 
bijvoorbeeld omdat ze daar ontdekt had-
den dat hij lid was van HMHC – een ge-
mende neutrale hockeyclub – dan werd 
hij door ons enthousiast binnen gehaald, 
want HMHC was ook onze club. Dat was 
nog een voordeel van die school; de 
overgang naar gemengde sportverenigin-
gen werd vanzelfsprekend; stel je voor, 
jongens en meisjes, katholieken en pro-
testanten in één hockey- of tennisclub, 
om maar helemaal niet van een openbaar 
zwembad te spreken! Je lacht er nu om 
maar het moest zwaar bevochten worden. 
Het is tenslotte allemaal goed gekomen.

“Het was gevaarlijk 
om met anders-
denkenden om  

te gaan.”
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