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Inhoud Van de 
redactie

Colofon
‘U’ is een uitgave van Eeckenrhode.

Coördinatie en redactie  Pascalle Jacobs, 
Irene Copray
Tekst  Bewoners van Eeckenrhode,
Pascalle Jacobs, bestuur, redactie.
Druk en Print  Eeckenrhode

Niets uit deze uitgave mag, in welke 
vorm en of welke wijze dan ook, worden 
overgenomen zonder voorafgaande 
toestemming van de uitgever.

Met het ‘U’ magazine zijn we met deze 
lente editie het klokje rond geweest. 
Meerdere onderwerpen zijn inmiddels de 
revue gepasseerd. Van diverse bewoners 
is hun leven belicht. 
Als we terugkijken is er ook het een en 
ander gebeurd op Eeckenrhode zoals de 
oprit, de kelder, het Jaap Koningplein en 
zoal meer.
De redactie heeft de smaak te pakken en 
besloten door te gaan met het per kwar-
taal presenteren van de ‘U’ voor u!
Ook in deze lente editie zult u weer 
kunnen genieten van tekst en beeld.
Geniet van de ‘U’, van alles om u heen en 
zeker van de prachtige lente!
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Nootjes Voorwoord

Zou het dan toch gaan gebeuren; zijn we 
economisch weer op de weg naar boven?
Als we naar de ontwikkelingen op 
Eeckenrhode kijken, lijkt dat inderdaad 
zo te zijn. In de laatste maanden hebben 
we meer nieuwe bewoners –huurders en 
eigenaren– mogen begroeten dan lange 
tijd het geval was.

Telkens weer blijkt dat de sfeer op 
Eeckenrhode sterk bepalend is geweest 
voor de keuze om hier te komen wonen.
Die sfeer is er niet zo maar vanzelf. Die 
wordt gemaakt door u allen: eigenaren/
bewoners, huurders en medewerkers.

De positieve ontwikkeling is dan ook een 
compliment aan u allen!

Cees Zeeuwen,
Voorzitter Vereniging van Eigenaars
‘Eeckenrhode’

Eeckenrhode heeft in het eerste kwar-
taal van 2014 acht nieuwe bewoners 
mogen verwelkomen. Daarnaast hebben 
een aantal mensen besloten zich op 
Eeckenrhode te gaan vestigen. Kortom, 
er is volop beweging op Eeckenrhode! 

De zaal is uitermate geschikt voor een 
feestje zoals een verjaardag of een 
jubileum. Onlangs vierde echtpaar 
Kwakernaak hun diamanten bruiloft en 
de heer Albarda zijn 90e verjaardag. 
Chef-kok Mart van Bakel en zijn team 
verzorgden diverse heerlijkheden. Als 
bewoner kunt u kosteloos gebruik maken 
van de zaal als u uw feest geeft!
 
De renovatie van de gangen is van start 
gegaan. Wij proberen u vooraf in te 
lichten wanneer aan een bepaalde fase 
wordt begonnen. 
Wij bedanken de bewoners van 
Eeckenrhode voor alle adviezen die we 
hebben ontvangen. Goed nieuws; de 
eerder vermelde meerkosten van de door-
geefkastjes komen te vervallen voor de 
bewoners. 

Chef-kok Mart van Bakel heeft naast de 
gebruikelijke twee 3-gangen keuze menu’s 
voortaan een derde mogelijkheid in de 
vorm van een weekmenu dat 7 dagen 
doorloopt. 
Dit extra wisselende weekmenu kan 
besteld worden via het menuboekje. 
Het wijst zich vanzelf. 
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Mijn naam is Mart van de Leur, 64 lentes 
jong en sinds 2008 verantwoorde-
lijk voor het onderhoud van serviceflat 
Eeckenrhode. Als er iets op Eeckenrhode 
‘beweegt’ dan ben ik daar meestal direct 
of indirect bij betrokken. En dan heb ik 
het niet over verbouwingen en renovaties 
in appartementen, maar over werkzaam-
heden aan algemene ruimtes. Zowel in/
aan het gebouw als ook in de tuin.

CV installatie en meer…
Ik ben in de afgelopen jaren onder meer 
betrokken geweest bij het vernieuwen 
van de CV-installatie, de riolering, de
herinrichting van het voorterrein, maar 
bijvoorbeeld ook bij de ingebruikname 
van ons nieuwe persoonsalarmerings-
systeem. Dat laatste project was geen 
sinecure, maar werkt sinds een tijdje naar 
wens van alle gebruikers. Gelukkig!

De redactie van de ‘U’ heeft mij gevraagd 
om u iets meer te vertellen over de onder 
handen zijnde projecten. Dus bij deze een 
update over de belangrijkste zaken waar 
ik op dit moment bij betrokken ben.

Verbetering brandveiligheid
Zoals u wellicht heeft gehoord, misschien 
ook niet, zijn we op Eeckenrhode bezig 
met een verbetering van de brandveilig-
heid. Ik heb samen met het bestuur een 
plan van aanpak geschreven. Dit plan is 
in de laatste ledenvergadering goedge-

keurd. Inmiddels zijn we gestart met de 
uitvoering. Dit plan is een meerjarenplan.

In de komende 5 jaar gaan we diverse 
maatregelen treffen om de brandveilig-
heid op Eeckenrhode te verbeteren. Eén 
van de belangrijkste doelstellingen van 
het plan is om het gebouw te comparti-
menteren. Zodat als ergens een vuurtje 
ontstaat dit niet, of in ieder geval moeilijk, 
kan overslaan naar andere ruimtes. Het 
vervangen van alle deuren door brand-
vertragende deuren is een van de zaken 
die in de komende tijd wordt aange-
pakt. Ook zal de brandmeldinstallatie 
worden vernieuwd en worden brandbare 
materialen in algemene ruimte (zoals 
bijvoorbeeld gordijnen) zoveel mogelijk 
vervangen door onbrandbare of brand-
vertragende substituten.

Gangen
Het heeft even geduurd, maar we zijn 
eindelijk gestart met renovatie van de 
gangen. Discussies met de brandweer 
over brandveiligheid hebben dit project 
enorm vertraagd. Er ligt nu een goed plan 
dat aan alle eisen voldoet. We starten 
eerst met de rechter A-gang als pilot. 
Als de pilot bevalt gaan we door met de 
volgende gangen.

Vorige maand heb ik een informatie-
bijeenkomst georganiseerd om u te 
laten zien hoe de nieuwe voordeuren 
en kozijnen eruit komen te zien. Deuren 
worden dus brandvertragend, maar 
ook iets breder. Wel zo makkelijk als u 
met een rollator door de voordeur gaat. 
Ook de verlichting van de gangen wordt 
aangepakt. Er komen nieuwe lampen die 
meer licht geven en energiezuinig zijn. 
Verder worden alle wanden en plafonds 
netjes afgewerkt en geschilderd. Ook 
alle snoertjes en leidingen worden 
weg gewerkt. 

Eeckenrhode 
in beweging
Aan het woord Mart van de Leur, 
technisch beheerder Eeckenrhode
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Kapel
Ik ben ook bezig met de voorbereidingen 
om van de kapel een multi-functionele 
ruimte te maken. Als we daarmee klaar 
zijn is het een ruimte die voor allerlei acti-
viteiten kan worden ingezet.

Al opgeleverd: camerabewaking
Het is u misschien opgevallen, maar 
sinds kort hangen er diverse beveiligings-
camera’s in en om het gebouw. Bij de 
entrees voor en achter en op het achter-
terrein bij de garages en carports hangen 
camera’s. Dit systeem moet (preventief) 
bijdragen aan meer veiligheid voor de 
bewoners van Eeckenrhode. Dit project is 
dus al afgerond. Ik vind het toch leuk om 
het wel even te noemen

Nog even over mijzelf
Ik ben getrouwd, heb 2 zonen van 21 en 
24 jaar. Mijn grootste hobby sinds jaar 
en dag is paarden. De laatste jaren ben 
ik niet meer actief in de echte sport, 
maar maak wel in binnen- en buitenland 
tochten. Ik geniet dan van de mensen die 
ik ontmoet, de natuur en natuurlijk mijn 
viervoeter. In de paardensport heb ik 
samen met een vriend in teamverband het 
geschopt tot het Wereldkampioenschap 
Mennen met enkelspan, een enerverende 
ervaring. 

De omgeving van Eeckenrhode is overi-
gens een fantastische omgeving om paard 
te rijden. Dat heb ik nog nooit gedaan, 
wellicht komt het er nog eens van.

Als de zon schijnt pak ik ook graag de 
motorfiets. Daarmee was ik al wel op 
Eeckenrhode.

Een ‘selfie’ van Mart van de Leur.
Selfie? (van de redactie)
Een ‘selfie’ is een foto die je van jezelf maakt met je smartphone (mobiele telefoon met fotocamera).
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Activiteiten terugblik…
Muziek op Eeckenrhode en meer...

Koffieconcert door Duo Corcova 
Overmacht, een lid van het St. Petrus-
burgkwartet was ziek. Het kwartet moest 
daarom hun concert op Eeckenrhode 
afzeggen. 
Gelukkig was er een alternatief, Duo 
Corcova, bestaande uit Laura van de 
Woord en Joris Hobbel. Zij combineren 
Braziliaanse muziek met klassiek. Op 19 
maart woonden maar liefst 70 bewoners, 
hun familie en gasten het concert bij. 
Achteraf vroegen diverse bewoners wat 
de achtergrond is van dit duo. De naam 
van het duo is afgeleid van Corcovado, 
de heuvel in Rio de Janeiro, bekend van 
het Christusbeeld op de top. 

Over de artiesten:
Laura van de Woord studeerde viool 
bij Kati Sebestyen aan het Brabants 
Conservatorium en behaalde in 2000 haar 
diploma Docerend Musicus. Tijdens de 
studie volgde zij diverse masterclasses 

voor kamermuziek bij onder andere het 
Storioni Trio en Alexander Hrisanide. Zij 
nam deel aan meerdere kamermuziek-
cursussen in Zwitserland, Spanje en 
Oostenrijk. Na haar studie werd zij op 
de viool gecoacht door Andras Czifra 
en op de altviool door Ervin Schiffer. Zij 
geeft sinds september 2002 vioolles bij 
ToBe en leidt daar ook een aantal kinder-
orkesten.

Jeroen Hobbel studeerde in 2000 af 
bij Dick Hoogeveen met als hoofdvak 
klassiek gitaar aan het Rotterdams 
conser vatorium. Hij volgde master-
classes bij onder andere Carlo Barone 
en Dick Visser. Hier na wierp hij zich 
nog een tijd vol enthousiasme op de 
studie “Argentijnse Tango” ook aan het 
Rotterdams Conser vatorium. Hij doceert 
sinds 1999 gitaar en is momenteel 
verbonden aan Stichting ToBe.
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Informatiemiddag valpreventie
De informatiemiddag op 5 maart werd 
gepresenteerd door Anja Westbroek. Zij 
gaf nuttige tips en adviezen hoe valge-
vaar in huis en omgeving voorkomen kan 
worden. Ook heeft zij met de aanwezigen 
enkele bewegingsoefeningen gedaan.
Voor herhaling vatbaar.

Hommage aan Jules de Corte
Vrolijk, melancholiek, scherp en lief-
devol, poëtisch en geëngageerd. Dat zijn 
de teksten en composities van Jules de 
Corte. 
Zanger en initiatiefnemer Bert Tielemans 
is vanaf zijn tiende in de ban van de 
Corte, pianist Kees van Zantwijk bege-
leidt hem fantastisch met zijn spel. Naast 
zijn optredens met de homage begeleidt 
hij o.a. de musical ‘Soldaat van Oranje’.
De liederen van Jules de Corte zijn na al 
die tijd nog steeds actueel, hij schreef 
niet alleen humoristische teksten maar 
ook over maatschappelijke vraagstukken 
en taboes. 1 Maart, een prachtige avond 
waar men een speld kon horen vallen en 
waar ook werd meegezongen met ‘Ik zou 
weleens willen weten’. 

Het repertoire van de heren bestaat uit 80 
nummers, (zij speelden er deze avond 20) 
het is zeker de moeite waard om hen met 
een ander deel van het repertoire nog 
eens te ontvangen op Eeckenrhode.
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Is het hier na 32 jaar nog steeds leuk?
Ja! Dit is altijd een bijzondere plek om te 
werken. Gemiddeld genomen wonen op 
Eeckenrhode mensen met een bijzondere 
achtergrond, met een bijzonder verhaal. 
Mensen met internationale ervaring, 
ondernemerschap lef en in veel gevallen 
een relatie met Philips. Ik heb van al die 
mensen heel wat opgestoken. Een hoop 
wijsheid bij elkaar. 

René Beusen?
56 lentes jong. Geboren in Haarlem, op 
2-jarige leeftijd verhuisd naar het zuide-
lijkste puntje van Nederland Eijsden. 
Vervolgens op 6 jaar naar Waalre. 
“En afgezien van een uitstapje naar ’s 
Hertogenbosch, in verband met mijn 
opleiding fysiotherapie, altijd in Waalre 
blijven wonen.” Drie kinderen, 27, 25 
en 21 jaar. En tegen alle statistieken in, 
gewoon, nog steeds gelukkig getrouwd 
met de moeder van zijn kinderen. 
“Volgend jaar 30 jaar!.” René heeft 
een praktijk voor fysiotherapie aan de 
Hortensialaan in Waalre en een behan-
delruimte op Eeckenrhode waar hij iedere 
dinsdag en vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur 
aanwezig is. 

Waarom fysiotherapie?
“Ik heb een neef die vanaf zijn geboorte 
een nare botziekte heeft. Als klein kind 
kreeg ik mee dat zijn fysiotherapeut hem 
altijd goed heeft geholpen. En echt iets 
voor zijn kwaliteit van leven heeft bete-
kent. Ik was daar zo van onder de indruk 
dat ik van fysiotherapie mijn vak wilde 
maken.”

Heb je nog specialisaties?
René is gespecialiseerd in de revali-
datie van vervangen en/of geblesseerde 
knieën, heupen en schouders. En René 
behandelt Claudi Kanten. Claudi wat? 
“Dat zijn mensen met etalagebenen, 
zoals we dat wel noemen. Deze mensen 
hebben vaatproblemen. Ik geef ze loop-
training. Dat is een straffe behandeling 
waar ik goede resultaten mee behaal. Een 
verdriedubbeling van loopafstand is geen 
uitzondering. Daarnaast houd ik me bezig 
met geriatrische patiënten, mensen met 
ouderdomskwaaltjes.”

Wat is goede fysiotherapie?
“Ik benader patiënten heel persoon-
lijk - probeer patiënten zoveel moge-
lijk te ondersteunen in het behalen van 
persoonlijke doelstellingen. Ik werk dus 

In gesprek met…
René Beusen
René Beusen werkt al 32 jaar! als fysiotherapeut op Eeckenrhode. Hij 
behandelde door de jaren heel veel bewoners. Vanwege het beroepsgeheim 
van René kan hij helaas niet ingaan op de vele bijzondere gesprekken die 
hij voerde met zijn cliënten. De redactie van de ‘U’ had een leuk gesprek 
met hem over etalagebenen, wijsheid en zijn passie sport.
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eigenlijk heel ‘klantgericht’, om maar 
eens een modewoord te gebruiken. 
Mensen op Eeckenrhode zijn over 
het algemeen heel tevreden over die 
aanpak.”

Doe je nog iets naast je fysiotherapie?
“Zeker, eigenlijk zit de tijd mij in de weg 
om alles te kunnen doen wat ik zou 
willen. Ik besteed natuurlijk tijd aan mijn 
vrouw en kinderen. Ik tennis, probeer te 
golfen, ik doe aan fitness en loop hard.” 
Hardlopen? “Vroeger liep ik halve mara-
thons, tegenwoordig gaat het niet meer 
zo hard en houdt het bij een kilometer of 
10 wel op.”

René is begonnen met een wandelgroep
Dit is voor mensen die iets meer moeite 
hebben met lopen, maar nog wel zelf-
standig kunnen lopen. Iedere donderdag 
wordt vanuit de praktijk van René 
(Hortensialaan 1, Waalre) een wande-
ling in groepsverband gemaakt door de 
bossen. Tijdens de wandeling worden 
oefeningen gedaan. “Echt een aanrader!”

Tips?
Heb je nog tips aan de bewoners van 
Eeckenrhode om te voorkomen dat ze 
door jou onder handen moeten worden 
genomen? Blijf bewegen! En bij twijfel, 
ik zit om de hoek. Ik ben iedere dinsdag 
en vrijdag op Eeckenrhode van 12.00 
tot 16.00 uur. Een afspraak kan via de 
receptie zo worden gemaakt.

Voor de lezers die ‘connected’ zijn
René Beusen zit op Facebook en heeft 
ruim 100 volgers! Zit u op Facebook en wilt 
u de berichten van René ontvangen? Ga 
dan naar de Facebook pagina van René.

“ Mijn advies?  
Blijven bewegen! 
Want, rust roest.”

René Beusen wilde al als klein kind van fysiotherapie zijn beroep maken.
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Lopende expositie t/m einde mei 2014
Mevrouw de Jong-Schipper, langst 
wonende en oudste bewoonster van 
Eeckenrhode, heeft veel gehandwerkt. 
Iets wat velen die haar kennen heeft 
verrast. In de hal hangt een selectie 
van haar werk. Bewonderenswaardig 
is het oude Amsterdam, in 1650 nog 
Amstelredam, een werk wat een hele 
winter in beslag nam om te maken.

De heer Jenk de Jong, zoon van bewoon-
ster Mevrouw de Jong-Wassenaar expo-
seert in de zaal. Hij vertelt over zijn werk: 
‘Al vanaf mijn 5e ben ik mij (met een 
deftige term) beeldend gaan uitdrukken.
Mijn ouders hebben mij daarin altijd 
gestimuleerd en gewaardeerd. In 
Eindhoven heb ik les gehad op wat toen 
het Jeugdatelier heette. Ik heb meege-
daan aan tekenwedstrijden waaronder 
eentje voor het Eindhovens Dagblad, 
waar ik bij de eerste drie eindigde. Als 
beloning mocht ik meedoen aan de jaar-
lijkse straattekenwedstrijd op  

18 september in de Hermanus 
Boekxstraat en won ik een helikopter-
vluchtje boven Eindhoven”. 
Thuis tekende ik ontzettend veel. Vooral 
op de blanco achterkanten van wegge-
gooide rapporten en memo’s die mijn 
vader meebracht van zijn werk bij Philips.
Later, toen ik studeerde aan de TU, ben 
ik lessen modeltekenen gaan nemen bij 
Jan Kuhr aan de Vrije Akademie. Toen ik 
was afgestudeerd en ging werken is mijn 
drang om me ‘beeldend uit te drukken’ 
wat naar de achtergrond verdwenen.
Tegen mijn veertigste heb ik het teken- 
en schildergerei weer ter hand genomen 
en ben ik weer lessen gaan volgen. 
Twee jaar geleden heb ik met bijgaand 
schilderij (winter op de Wirral) meege-
daan aan de Brabantse Amateurprijs 
Beeldende Kunst en ben bij de laatste 
tien genomineerden geëindigd die in het 
Provinciehuis in Den Bosch mochten 
exposeren. Ik schilder nu één avond per 
week met een clubje ervaren amateurs 
wat altijd weer heel inspirerend is.

Kunst in huis
Exposities op Eeckenrhode

‘Het oude Amsterdam’ van mevrouw 
de Jong – Schipper.

‘Winter op de Wirral’ van Jenk de Jong.
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In memoriam

Na een grondige renovatie zijn in 2002 Wil en Gaby 
Hoogenstraaten in appartement C24 getrokken. De 
prettige uitstraling en de goede atmosfeer waren door-
slaggevend in de keuze voor Eeckenrhode. Ze hebben 
samen een heerlijke tijd gehad en Wil was altijd present 
bij de herenborrel waar hij goede herinneringen aan 
had. Twee jaar geleden is Gaby overleden en bleef Wil 
alleen achter. Ondanks het verlies bleef hij de optimis-
tische man die hij altijd was. Dankzij de liefdevolle zorg 
en verpleging waren ook zijn laatste jaren voor hem 
nog zeer waardevol. Op dinsdag 18 februari is hij rustig 
ingeslapen na een mooi leven dat 95 jaar heeft mogen 
duren.

Familie Hoogenstraaten

De heer Hoogenstraaten 
12 augustus 1918 — 18 februari 2014

De heer Boer
23 juni 1916 – 14 februari 2014

Onze vader, Dirk Boer, is overleden op 14 
februari na een heel kort ziekbed. Tot op 
het laatst hield hij vast aan het leven en 
de rituelen die er voor hem bij hoorden. 
Zo wilde hij, een dag voor zijn overlijden 
een lichtblauw overhemd aan omdat 
zijn kleindochter Dieuwertje, na een 
wereldreis van 10 maanden, hem gedag 
kwam zeggen. De laatste jaren was hij 
minder actief in Eeckenrhode, maar in 
het begin erg betrokken als bestuurslid 
en als ouderling bij de kerkbijeenkom-
sten. Ook de heren-borrel was “heilig” 
voor hem en 4 dagen voor zijn overlijden 
was hij er nog bij aanwezig. Het was 
zijn vurige wens om te kunnen blijven 

wonen in Eeckenrhode, tot op het laatst. 
Daar heeft het team van de verpleging 
voor gezorgd met veel liefde en toewij-
ding. Geregeld kregen de dames een 
opvoedkundig advies of een taalkun-
dige “verbetering” om de oren. Het werd 
hem altijd vergeven. Het is stil geworden 
in flat C18, niet alleen omdat moeder er 
nu alleen woont maar ook omdat zij erg 
slecht horen kan. Voor ons, de kinderen 
en kleinkinderen is het stil omdat wij zijn 
grote betrokkenheid erg missen. Dank 
aan iedereen die er voor hem was.

Stiphout, 19 maart 2014,
Lies Amsterdam-Boer, dochter
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“In huiselijke kring spreken wij Fries”
De heer en mevrouw Van Dijk komen uit 
Friesland. De heer van Dijk uit Surhuzum, 
mevrouw Van Dijk uit Gorredijk. Familie 
Van Dijk is onvervalst Fries. “In huiselijke 
kring spreken wij Fries! Wij leerden elkaar 
kennen op Ameland. Ik zat op de HBS, mijn 
vrouw zat op de kweekschool (de huidige 
Pabo). Zij speelde op een gitaar voor 
mijn kampeertent. Ik was op slag verliefd. 
We hebben heel lang verkering gehad. 
Van Dijk woonde in Amsterdam en had 
op afstand verkering. Binnen zeven jaar 
volgde het huwelijk in 1955. “Wij hadden 
een traditioneel huwelijk. Mijn vrouw was 
verantwoordelijk voor de interne zaken. En 
ik voor de externe zaken.”

“Ik kan goed met kinderen omgaan”
Mevrouw Van Dijk - Geertsma was in 
de jaren voorafgaand aan het huwelijk 
onderwijzeres aan een lagere school in 
de eerste en tweede klas. “Ik kan goed 
met kinderen omgaan”. Na het huwelijk 
is ze gestopt met werken. De bevalling 
die ging niet zonder slag of stoot. Henri 
kwam 6 weken te vroeg en belandde in 
de couveuse.” Na een zoon volgde ook 
een dochter. De kinderen zijn van 1960 
en 1963. “We hebben 5 kleinkinderen. 
Variërend in leeftijd van 24 tot 28 jaar. 

Ongeduldig
Meneer Van Dijk ging na zijn HBS accoun-
tancy studeren aan het Nederlands Instituut 
van Accountants (accountancy kon in die 
tijd niet aan een universiteit worden gestu-
deerd). Gelijktijdig werkte hij als assistent-
accountant bij een accountantskantoor in 
Amsterdam. De opleiding duurde 10 jaar. 
Dat vond Van Dijk te lang. Door privélessen 
te nemen kon Van Dijk versneld zijn oplei-
ding doen. Het kantoor betaalde. Vanaf 1956 
ging Van Dijk aan de slag bij Philips.

“Ik heb veel van Philips gezien”
Van Dijk startte na een stage bij Philips 
Heerlen als fabrieksadministrateur in 
Sittard, een Philips-locatie waar 3.500 
mensen werkten aan radiobuizen (voor 
radio’s) en metalen onderdelen. “Ik deed 
het zo goed dat ze me weg promoveerde 
naar Eindhoven. Daar ging ik een soort-
gelijke functie doen voor alle radiocom-
ponentenfabrieken in Nederland. Plus ik 
kreeg de functionele verantwoordelijkheid 
over de fabrieken in het buitenland.” Dat 
betekende ook veel reizen. Ook werd Van 
Dijk uitgeleend aan Engeland, een recht-
streeks verzoek van de Raad van Bestuur. 
Van Dijk werd met een vliegtuig van Philips 
van de ene fabriek naar de andere fabriek 
gevlogen om orde op zaken te stellen. Ook 

Bewoners belicht
Bij de familie Van Dijk‒Geertsma 
op de thee
Sinds eind 2013 wonen de heer en mevrouw Van Dijk - Geertsma 
op Eeckenrhode. De redactie sprak met het echtpaar over hun 
levensloop. En hoe het toch mogelijk is dat deze van oorsprong 
Friezen toch wortel hebben kunnen schieten in Waalre.
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werkte Van Dijk bij NatLab. Uiteindelijk 
kwam hij terecht bij de verkoopmaat-
schappij van Philips Nederland waar hij 
als adjunct-directeur Finance als tweede 
man verantwoordelijk werd voor enkele 
honderden medewerkers.

Bootje varen
Als rechtgeaarde Friezen verbleef familie 
Van Dijk een belangrijk deel van hun tijd 
op het water. “Onze gezamelijke hobby 
was varen met ons motorjacht. We hebben 
er drie gehad. Van Dijk lag in de werf-
haven van Maasbracht. Van daaruit gingen 
de tochten vaker dan eens terug naar het 
geboorteland Friesland. “Het duurde een 
week om in Friesland te komen. En varen 
op de Friese meren was kinderspel in 
vergelijking met de grote rivieren. Daar 
had je echt sterke stroming en natuurlijk 
de grote vaart.” De eerste jaren gingen 
ook de kinderen mee.

Hoe kunnen Friezen wortel schieten  
in Waalre?
“Friezen zwermen per definitie uit. Omdat 
Friesland in die tijd zelf weinig werkgele-

genheid had kom je Friezen overal tegen. 
En dus ook in Waalre. Wij zijn geen bour-
gondiërers, maar hebben nooit terug 
gewild naar Friesland. Op een bepaald 
moment wordt de band minder sterk. We 
hebben nog wel familie in Friesland, waar-
onder twee broers.”

Waarom Eeckenrhode?
“Wij konden niet meer zelfstandig blijven 
wonen omdat mijn vrouw door haar 
gehoorprobleem teveel van mij afhan-
kelijk was.” En meneer Van Dijk wilde 
dat als hem wat zou overkomen, zijn 
vrouw in een beschermde omgeving 
zou wonen. Het wonen op Eeckenrhode 
bevalt familie Van Dijk uitstekend. “We 
wonen hier tussen gelijkgestemde. En 
ja, de ligging is prachtig. De ambiance 
hier is goed. De mensen zijn vriende-
lijk. Ik kende Eeckenrhode al sinds 2002. 
Toen probeerde kennissen van ons die op 
Eeckenrhode woonden ons over te halen 
om op Eeckenrhode te komen wonen. Het 
heeft uiteindelijk nog ruim 10 jaar geduurd 
voordat we het besluit hebben genomen.  
We hebben er geen spijt van gehad.”

De heer en mevrouw van Dijk, rechtgeaarde Friezen die in Waalre wortel schoten.
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Maandag 21 april Tweede Paasdag 
13.00 uur (zaal open 12.30 uur)
Eeckenrhode Culinair: 
Paaslunch op Eeckenrhode
Chef-kok van Eeckenrhode, Mart van 
Bakel en zijn team verwennen op deze 
Tweede Paasdag bewoners en gasten 
met een drie-gangen lunch op niveau. 
Mart laat tijdens culinaire activiteiten 
steeds weer zien dat hij garant staat  
voor een overheerlijk resultaat! 
Meer informatie volgt…

Zaterdag 26 april 9.45 uur
Koningsdag 
(tv uitzending op groot scherm)
In 2014 vindt de eerste Koningsdag niet 
plaats op de dag van Koning Willem 
Alexander’s verjaardag omdat het een 
zondag is. Dit jaar is er gekozen voor de 
zaterdag. Op 26 april kunt u in de zaal 
terecht om de televisie uitzending van de 
Koninklijke familie te bekijken (bezoek 
aan Amstelveen en De Rijp) onder het 
genot van koffie met iets lekkers en een 
toepasselijk glaasje oranjebitter. 

Activiteiten vooruitblik…
April 2014 t/m juli 2014
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Maandag 5 mei 16.00 uur
Bevrijdingsdag op Eeckenrhode met 
muziek van The Senior Jazzmen 
Bevrijdingsdag wordt jaarlijks gevierd op 
Eeckenrhode. Vanaf 16.00 uur bent u van 
harte welkom voor de borrel, met muziek 
van weleer van The Senior Jazzmen, 
dankzij een tip van een bewoner van 
Eeckenrhode die hen graag nog eens te 
gast had in onze recreatie zaal. 

Een enthousiaste groep senioren, allen 
met veel ervaring in diverse orkesten 

met verschillende muziekstijlen en 
in het bijzonder in de Jazzmuziek. In 
1997 besloot een aantal leden van 
het ‘Eindhovens Seniorenorkest’ een 
dixieland orkest op te richten. Zes 
mannen en een zangeres gingen van 
start en hadden al spoedig succes op 
feesten en partijen en ook op de jazz-
podia in en om Eindhoven. Ook buiten de 
regio wordt opgetreden, met als topper 
tot nu toe; een concert voor een publiek 
van 2000 mensen in Avifauna in Alphen 
aan de Rijn.

Woensdag 27 mei 15.00 uur
Opening nieuwe expositie
In verband met Hemelvaartsdag zal in 
deze maand de opening van de nieuwe 
expositie op woensdag plaatsvinden. 
Meer informatie volgt.
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Maandag 9 juni 13 uur  
(Tweede Pinksterdag) 
Eeckenrhode Culinair: 
Aspergelunch op Eeckenrhode 
Chef-kok Mart van Bakel en zijn team 
serveren voor u een drie-gangen 
asperge menu. Het is de tijd van het witte 
goud, laten we ervan genieten voordat 
het weer St. Jan is en we er weer een jaar 
op moeten wachten!

Donderdag 3 juli 13.00 uur
Barbecue op Eeckenrhode
Na vele goede tips van bewoners gaan 
chef-kok Mart van Bakel en zijn team een 
uitstekende barbecue voor u verzorgen. 
Uw gasten zijn uiteraard van harte welkom.  
Het enige is hopen op mooi weer!
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zondag 20 juli 13.00 uur
Muziek en Culinair op Eeckenrhode 
Franse middag met chansonnier Edouard 
en een drie gangen menu van chef-kok 
Mart van Bakel en zijn team. 

Deze middag nemen wij u even mee naar 
Frankrijk. Een middag met een heer-
lijke maaltijd uit de Franse keuken door 
chef-kok Mart van Bakel en zijn team 
met vooraf en tussendoor chansons van 
Edouard, chansonnier/singer/songwriter. 
Edouard is geboren in Frankrijk, in de 
Bourgogne in 1973. 

In 2001 verhuisde hij naar Nederland. 
Hij wordt geïnspireerd door zangers 
als Jacques Brel en Leonard Cohen. 
Zijn specialiteit is Franse chansons. 
Hij brengt liedjes ten gehore van onder 
andere Jacques Brel, Leo Ferre en Edith 
Piaf. Op advies van bewoners is ervoor 
gekozen het programma zo te combi-
neren dat het niet te lang zal duren.

Zondagmiddag 30 november 
Carel ter Linden en Mirjam Karres
Noteer deze datum alvast in uw agenda!
In het najaar brengen zij een muzi-
kaal bezoek (gedichten en muziek) aan 
Eeckenrhode. 

In 2008 verscheen de gedichtenbundel 
“Om een zin” van Carel ter Linden. 
Gedichten, ontstaan vanuit beleve-
nissen uit het dagelijks leven, sprekend 
van de verwondering en de geheimen 
van dit bestaan. Zinnen, woorden en 
beelden resoneren na in de muziek, die 
Mirjam Karres, pianiste, daarbij koos. 
Composities van Bach, Scarlatti, Chopin, 
Liszt en Debussy wisselen de voorge-
dragen gedichten af. Carel ter Linden 
is emeritus predikant. De gedichten 
die hij in de loop van zijn leven schreef 
verschenen in januari 2008 bij de 
Arbeiderspers, Amsterdam.

Mirjam Karres, dochter van de pianiste 
Ariane Karres-Veelo, studeerde piano 
aan het Sweelinck Conservatorium 
te Amsterdam bij Willem Brons en 
vervolgde haar studie voor kamermuziek 
bij Mila Baslawskaja. 

Carel ter Linden en Mirjam Karres. 
Foto’s door Patricia Börger.

Edouard, chansonnier/singer/songwriter.
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Eeckenrhode Familiedag
Nodig al uw familie uit voor 
een gezellige dag op Eeckenrhode

Wat staat er allemaal te gebeuren?
Tijdens de familiedag zal het eerste 
Eeckenrhode midgetgolftoernooi worden 
gespeeld. In de tuin! Mensen kunnen 
inschrijven als familie of als individu.  
Wie gaat er met de bokaal vandoor? 
Van 14.30 tot 15.15 uur komt er een valke-
nier met zijn roofvogels in de tuin van 
Eeckenrhode een demonstratie geven. 
Roofvogels spreken tot de verbeelding. 
Met een welhaast vanzelfsprekende 
arrogantie confronteren zij ons met de 
ongecompliceerde meedogenloosheid 
van de natuur. Brute oerkracht en inge-
togen elegantie gaan hier hand in hand. 
De valkenier neemt valken, een arend, 
uilen en als het weer meezit ook een 
gier mee. Om 18.00 uur is de prijsuitrei-
king en wordt het zomerbuffet geopend 
met lekkere tapas, schotels en sangria. 
Uiteraard is er ook muziek. Het duo 
Kauffeld en de Jong brengt op de achter-
grond muziek die elke generatie kent. 
Omstreeks 19.00 uur is het programma 
afgelopen.

Er zijn geen kosten verbonden aan deel-
name aan de dag. Deelname aan het 
zomerbuffet kost € 14,50 per persoon 
(kinderen tot 12 jaar € 7,50), inclusief twee 

consumpties. Voor deelname aan het 
buffet dient u zich vooraf aan te melden 
bij de receptie.

Programma
14.00 uur ontvangt met koffie en lekkers
 inschrijven voor Eeckenrhode  
 golftoernooi
14.30 uur roofvogeldemonstratie in de tuin
15.30 uur start Eeckenrhode golftoernooi
17.30 uur prijsuitreiking en opening
 zomerbuffet

Op zondag 22 juni staat Eeckenrhode in het teken van familie! 
Nodigt u al uw familie uit voor een gezellige dag op Eeckenrhode. 
Op die dag maakt Eeckenrhode het gezellig voor jong en oud.

Roofvogeldemonstratie tijdens de 
Eeckenrhode Familiedag.
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Mevrouw Roozen was voor mij net een 
sterke wilde Roos, met haar eigen bloei- 
en groeiwijze en natuurlijk een aantal 
stevige doornen, aangezien het vaak 
afwachten was hoe ze die dag geluimd 
was. 

Hoe zij zich voelde of wat zij van iets 
dacht kwam zonder laagje vernis naar 
buiten, wat soms een hele uitdaging 
was om daar op een correcte wijze mee 
om te gaan. Mevrouw Roozen had vele 
interesses op het gebied van schrijven, 
fotografie, schilderen, reizen en ook het 
occulte, met geheel haar eigen zienswijze 
daarin.

Daarnaast was ze echt een mens van 
de natuur: “back to basic”, zeiden we 
weleens tegen elkaar. Mevrouw heeft tot 
het einde toe de regie over haar leven 
totaal in eigen hand gehouden, wat 
bewijst wat een krachtige dame zij was.

Christine Couwenberg 
(medewerker Eeckerhode)

Mevrouw Roozen was een excentrieke 
vrouw, zo één die je niet vaak meemaakt. 
Zij kon hele verhalen vertellen over 
al de reizen die ze had gemaakt, over 
de culturen en wat ze daar dan weer 
meemaakte. Fotograferen was een van 
haar grote hobby’s, overal maakte ze 
foto’s van.

Het was altijd een uitdaging om naar haar 
toe te gaan en om met haar bezig te zijn. 
De laatste maanden waren heel zwaar, 
dat merkte ik goed. Het kaarsje ging 
langzaam uit, en ze was nog zo graag 
op vakantie gegaan naar de zon. Daar 
hoorde ze thuis, zei ze dan. “Ik ben een 
zuiderling, ik hoor hier niet in de kou”. 

Wat ik ga missen is dat het elke keer voor 
mij weer een uitdaging was om met haar 
bezig te zijn, iedere dag was anders en ik 
ging er altijd graag heen.

Karin Jansen 
(medewerker Eeckenrhode)

In memoriam

Mevrouw Miriam Roozen
3 augustus 1936 - 16 maart 2014 
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Eet smakelijk!
Als u iets te vieren heeft sta ik voor u 

klaar. U kunt bij mij terecht voor hapjes, 
drankjes, buffetten, een champagne-
ontbijt, diners enzovoort. Ik zal ervoor 

zorgen dat het u smaakt. 

Ik werk zoveel mogelijk met 
verse, biologische ingrediënten, 

bij voorkeur met streekproducten.

Mart van Bakel Chefkok Eeckenrhode
m 06 53 44 32 54

Algemene Fysiotherapie, Manuele therapie, 
Oedeemtherapie, Oncologietherapie, 

Sportfysiotherapie, Orofaciale Fysiotherapie, 
Hydrotherapie, Medische Training, Geriatrische 

behandeling, Cure Tape.

Ook in 2014 staat 
ons team voor u klaar!

Hortensialaan 1, 5582 CL Waalre, 040-2214396
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Mevrouw Huizinga
10 juni 1916 - 28 maart 2014

Het was een gepast afscheid dat we op 28 maart aan onze 
zeer trouwe moeder, mevrouw Huizinga van den Bosch, 
hebben kunnen geven. Te midden van de bloemen in de 
kleuren waar ze van hield en in het jaargetij waar ze van 
hield: het voorjaar, altijd vol nieuwe beloftes!

De laatste dagen voelde ze bewust de warmte van de zon 
op haar gezicht als we haar van het ene raam naar het 
andere rolde en genoot ze zichtbaar zonder verdriet in 
de zekerheid dat alles verder zou gaan zoals het altijd is 
gegaan. Ook haar humor wist ze tot het laatste te bewaren.

Veel bewoners van Eeckenrhode zullen haar hebben 
gekend als de vrolijke, levenslustige mevrouw Huizinga of 
Jette, hartelijk voor wie het toekwam, maar vond ze iets niet 
terecht dan liet ze dat ook duidelijk weten! 

Ze heeft veel volle, gezellige jaren gehad op Eeckenrhode 
en zich actief bezig gehouden met de tuin zolang ze het 
aan kon en jarenlang bridge en mahjong gespeeld. Waar 
het gezellig was, was Jette! We weten zeker dat ze tevreden 
is geweest met de keuze destijds op Eeckenrhode te gaan 
wonen.

Vera Deenstra Huizinga

In memoriam

21

lente editie



Op Eeckenrhode is veel historie te vinden. Soms vind je eens wat, soms 
komen bewoners met interessante foto’s en teksten van vroeger.  

In de komende edities van ‘U’ werken we langzaam maar zeker naar het 
55-jarig bestaan dat Eeckenrhode feestelijk zal vieren in 2015. 

EECKENRHODE
HISTORIE:

Eeckenrhode vroeger en nu, 
op naar het 55-jarig bestaan.

Het ‘melkmannetje’.

22

lente editie



Wat is het een genot om te lezen wat er 
allemaal is gebeurd sinds de oprichting 
van Eeckenrhode en wat is er nog mooi 
materiaal te vinden over de beginjaren!
De officiële opening vond plaats op 10 
september 1960, nadat de eerste bewo-
ners al maanden eerder hun intrek 
hadden genomen. In deze editie foto’s 
die de heer Albarda en wijlen mevrouw 
Huizinga beschikbaar stelden en een 
vondst van Mart van de Leur. 

Luchtfoto 1978 Deltaphot archief Waalres Erfgoed. 
Beschikbaar gesteld door Dhr. Albarda.

Wellicht kennen sommigen van u nog ‘de 
melkman’ of ‘het melkmannetje’? Ook 
hoorden we in de wandelgangen ‘het eier-
mannetje’ dat op zaterdag langs kwam. 
Waarschijnlijk zijn dat twee benamingen 
geweest voor dezelfde persoon.
Het zien van de ouderwetse melkflessen 
op de kar maken bij iedereen herinne-
ringen los. De jongere mensen onder ons 
zullen zich verbazen dat een dergelijke 
rijdende winkel in die jaren bestond.
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De ‘nootjes’ van toen werden in 1985 
‘Met losse flodders van de hak op de tak’ 
genoemd. De tijden zijn veranderd. 
Onderstaand leest u een aantal leuke 
wetenswaardigheden over Eeckenrhode 
in de periode vanaf 1960.

Jarenlang werden extra maaltijden 
ver rekend via ‘bonnenboekjes’ die 
reductie opleverden. Het bonnensysteem 
is in 1972 afgeschaft.

Het bedrag van de maaltijdrestitutie van 
1 gulden uit het blauwe boekje daalde 
van drie naar vier kwartjes in 1967. 
Daarna begon een langzame stijging. 
(Tegenwoordig geldt als globaal crite-
rium twee derde van de kostprijs van de 
levensmiddelen).

Hoe vreemd het ook klinkt, één tarief 
is al die jaren niet verhoogd. Al in 1963 
werd een bijdrage van twee gulden vijftig 
gevraagd voor de postbezorgers. Vraag: 
was dat bedrag vroeger te hoog of zijn wij 
nu zo zuinig?

In 1973 was de gemiddelde leeftijd van 
de bewoners 73 jaar. Het is hier kennelijk 
goed toeven, want in 1983 was die leeftijd 
opgelopen tot bijna 80 jaar. (Noot van de 
redactie: halverwege 2013 was de gemid-
delde leeftijd 87 jaar!)

In 1968 vond de gymnastiek op maandag 
plaats en werd zeer goed bezocht.
U ziet, tegenwoordig is er nog steeds 
op maandag gymnastiek met meer dan 
20 deelnemers! Met dank aan Mevrouw 
Emmy Tooten!

De ‘nootjes’ van voorheen
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In 1985 werd volop aandacht besteed aan het zilveren jubileum. Een toenmalige bewoner 
beschreef de conceptie, geboorte- en kinderjaren van Eeckenrhode. In de ondertekening 
staat de naam ‘Volkmeer’. Er wordt een beeld gegeven van de eerste 25 jaar van 
Eeckenrhode vanaf het ontstaan.
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_
Serviceflat Eeckenrhode
Irenelaan 9
5583 AD Waalre
telefoon 040 – 2282800 
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