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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.

Na een prachtige Familiedag, een 
enerverend wereldkampioenschap 
voetbal in Brazilië, zijn we nog aan het 
meeleven met de dappere trappers van 
de Tour de France. Ook zijn we inmiddels 
in de eerste helft van de zomer beland.

Waar het woord ‘zomer’ vandaan komt is 
onbekend. Verwant aan het oudindische 
sama wat jaargetijde betekent? Of afge
leid van het Middelnederlands ‘somer’ en 
wellicht verwant aan het Oudsaksisch, 
Oudhoogduits en Oudnoors ‘sumar’? 
Niets is zeker. Wat we wel zeker weten 
is dat ‘zomer’ voor ons een periode van 
zon, een zomerse bui, vakantie, buiten 
zijn, para sol en terras kan betekenen. 
Ook het genieten van groen en bloem 
en natuurlijk van deze zomerse U. De 
redactie wenst u een hele fijne zomer.
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Nootjes Voorwoord

Het gras op Eeckenrhode is groener.
De hovenier en zijn mannen (en vrouw) 
hebben met hun groene vingers prachtig 
werk verricht. Doordat het seizoen dit 
jaar vroeger startte dan normaal leek het 
allemaal even te duren voordat onze tuin 
de voorjaarsbeurt kreeg. 

Deze keer was er speciale aandacht voor 
het gazon. Verticuteren, inzaaien, mesten 
én onkruid bestrijden. Met als gevolg 
minder mos, minder onkruid en meer 
gras. In december volgt een kalkbeurt. 
Ook is een aantal borders opnieuw 
ingeplant. 

De tuin ligt er weer mooi bij! En daar 
hebben we de afgelopen Familiedag van 
kunnen genieten. Wat een fantastische 
dag!

Veel leesplezier in deze U!

Namens het bestuur van de  
‘Vereniging van Eigenaars Eeckenrhode’,
Michael Klok

In de komende periode zullen er weer 
regelmatiger lezingen / voordrachten 
gaan plaatsvinden. Met dank aan alle 
bewoners die hun ideeën en tips hierover 
hebben gedeeld. Ideeën voor lezingen 
zijn altijd welkom! U kunt ze indienen 
bij de locatiemanager of deponeren in 
brievenbus B6 (ideeënbus).
 
De start van de renovatie van de gangen 
is gemaakt. Hoewel er wat tegenslag 
opdook gaan we gestaag vooruit en zal 
Eeckenrhode er alleen maar nóg mooier 
op worden!

Eeckenrhode zoekt bridgers! Bent u 
als bewoner of vriend van Eeckenrhode 
geïnteresseerd, dan horen wij graag van 
u! Laat het weten via de locatiemanager 
die vervolgens contact opneemt met  
Dhr. Koning, de regelneef van het bridgen.

Dankzij een bewoonster van Eeckenrhode 
heeft er in juni weer een succesvolle 
schoenenverkoop plaatsgevonden. Naast  
de handigheid om op het gemak te passen 
en te kiezen is het bovendien gezellig.

Weet u dat u op Eeckenrhode kunt 
genieten van het terras bij de eetzaal?  
U kunt daar samenzijn met elkaar of met 
uw bezoek. Wanneer personeel aanwezig 
is, vraagt u dan gerust om een kopje 
koffie of thee.

De komende periode (vanaf 7 juli) 
zal er geen gymles zijn op maandag 
en dinsdag. Dit in verband met de 
vakantieperiode. Op maandag 1 
september zal weer worden gestart met 
de wekelijkse gymlessen.
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Activiteiten terugblik…

Eeckenrhode Culinair 
op Tweede Paasdag 
Een bomvolle zaal op 21 april. Eén echt
paar had helaas moeten afzeggen, anders 
hadden we op deze middag het aantal 
van 70 deelnemers gehaald. Mart en 
Thomas hebben met hun team ervoor 
gezorgd dat er weer heerlijk gegeten kon 
worden, de sfeer in de zaal was met haar 
68 gasten op en top gezellig.

Mart heeft een aantal weken vooraf 
een geïmproviseerde wijnproeverij 
onder een aantal bewoners gehouden 
waarbij de nieuw gekozen wijn door 
iedereen geproefd kon worden. Deze viel 
uitstekend in de smaak. Wij bedanken 
alle bewoners en gasten voor de enorme 
opkomst!
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Koningsdag
Hoewel de eerste Koningsdag niet op de 
verjaardag van Koning Willem Alexander 
viel (dit jaar op 26 april) kon men onder 
het genot van een kopje koffie, iets 
lekkers en een toepasselijk glaasje 
oranjebitter de TV uitzending bekijken. 
De Koninklijke familie bezocht dit jaar 
Amstelveen en De Rijp. Het was toch 
even wennen om sinds 1980 Beatrix dit 
jaar als Prinses te zien. Het Koningspaar 
heeft echter zichtbaar veel van haar 
mogen leren!
De vlag kon blijven hangen, ware het 
niet dat deze met zonsondergang weer 
verwijderd dient te worden. De dag erna 
vierde de nieuwe Koning zijn verjaardag.

Bevrijdingsdag
De heer Tonneijk had ook deze 5 mei dag 
weer trouw de vlag gehesen. Vrijheid 
moet je vieren!

Op Eeckenrhode vierden we onze vrijheid 
dit jaar met The Senior Jazzmen.
De heren vonden het erg leuk om weer 
op Eeckenrhode terug te zijn. Hoe lang 
het precies was geleden dat zij hier 
optraden? Dat varieerde in schattingen 
tussen de vier en de acht jaar. 

Een volgende keer mag er niet zoveel tijd 
tussen zitten! Heerlijke muziek van
weleer, gezelligheid en er werd zelfs
gedanst!
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MarieCecile Moerdijk

Bewoners van Eeckenrhode 
zorgden ervoor dat Marie-
Cécile op Eeckenrhode kwam 
voor een voordracht. 
Haar vak is zangeres en intussen 
heeft ze boeken op haar naam staan, 
talloze gedichten geschreven en is zij 
stadsdichteres in LommelKolonie (B).  
Zij kijkt tevreden op een grote carrière 
als artiest terug. Onlangs gaf ze de lezers 
een blik in haar bewogen privéleven 
in haar boek Lieve Lotje. Haar dochter 
prikkelde haar om alle aantekeningen van 
haar leven te gebruiken in een boek.

Met 85 jaar dacht zij een van de oudste 
aanwezigen te zijn in een overvolle zaal, 
de reactie vanuit de zaal was duidelijk!
MarieCecile was heel eerlijk, er werd 
niet gezongen, want dat kon ze niet 
meer. In plaats daarvan trakteerde ze 
de aanwezigen op een zeer gevarieerde 
voordracht, van ernstig naar vrolijk, van 
grappig naar ontroerend, uit eigen werk 
en anekdotes. Haar positivisme klonk 
door in alles. Hoewel wij het erg fijn 

vonden haar op Eeckenrhode te mogen 
begroeten, vond zij het zelf heel erg fijn 
om bij generatiegenoten een voordracht 
te verzorgen.

Haar dank gaat mede uit voor de giften 
(ruim € 75,) voor de geleidehonden voor 
gehandicapten waar zij zich sinds jaren 
voor inzet. 

Marie-Cécile Moerdijk vertelt.
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Barbecue 
Donderdag 3 juli werden we verwend 
met salades en kwamen Mart en 
Thomas rond met diverse barbecue 
lekkernijen. Met sausjes en een glas 
wijn werd het een heerlijke maaltijd. 

Vanwege het mooie weer konden 
de tafels op het terras ook worden 
gebruikt. 

Aspergelunch, Tweede Pinksterdag
Een heel warme dag, met vooraf nog een 
fikse bui en zo’n 45 deelnemers aan de 
aspergelunch. Men genoot van het ‘witte 
goud’ dat de keuken van Eeckenrhode 
in drie verschillende keuzes serveerde. 
Chapeau! Op 24 juni met Sint Jan was 
het steken van de asperges voorbij. We 
hebben er lang van mogen genieten dit 
jaar, ze waren vroeg!

Genieten op het terras...

... of in de zaal.

Mart van Bakel Thomas Lijdsman
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Wie is meneer Koning?
De heer Koning is geboren op 17 januari 
1921 in Amsterdam in een gezin met 7 
kinderen. En wil graag bij zijn voornaam 
Jaap worden genoemd! Zijn vader was 
meubelmaker, moeder was de dochter 
van de eigenaar van een scheepswerf.  
De schoolcarrière werd 3 jaar onder
broken door de oorlog. In die jaren 
werkte Jaap als jongste bediende op 
kantoor en schopte het daar in die 
jaren tot assistent boekhouder. In 1946 
werd de Academie voor Lichamelijke 
Opvoeding in Amsterdam afgerond. 
Om zijn opleiding te bekostigen werkte 
Jaap overal en nergens: als schilleboer, 
boerenknecht, badmeester en het 
beschilderen van broches. In 1943 had 
Jaap een onderhoud met Koningin 
Juliana over zwemlessen aan de 
Prinsessen.

Uiteindelijk kwam Jaap in dienst als 
docent Lichamelijke Opvoeding bij 
een middelbare scholenvereniging 
in Amsterdam, later bij het Hermann 
Wesseling College in Amstelveen. 
Naast zijn baan volgde hij een opleiding 
fysiotherapie, daarna een doctoraalstudie 
Lichamelijke Opvoeding. Verder had 
hij diverse bestuursfuncties. Door zijn 
betrokkenheid bij de organisatie van 
randactivititeiten rondom het huwelijk 
van Prinses Beatrix en Prins Claus had 
hij een 20 minuten durend onderhoud 
met Prinses Beatrix dat deels ook op de 
landelijke Televisie is uitgezonden.

In 1948 is Jaap getrouwd met Agatha van 
Rigteren (overleden in 1989) waarmee 
hij 2 kinderen kreeg. Daarna 14 jaar 
getrouwd met Sephie Bauhuis (overleden 
in 2003). In 1979 met vervroegd pensioen, 
verhuisd naar zijn boerderijtje in de 
Achterhoek. Jaap woont sinds 2007 op 
Eeckenrhode en startte de biljartclub, 
bridgeclub en scootmobielclub. En 
is natuurlijk naamgever van het Jaap 
Koningplein in het souterrain.

Kunt u iets vertellen over uw karakter?
‘Tsja, ik ben een zuivere Steenbok. Als 
ik ergens aan begin maak ik het af. Dat 
geldt voor alles. Ik heb op een bepaald 
moment besloten om de opleiding 
Lichamelijk Opvoeding te gaan volgen. 
Daarvoor moest ik studiegeld bij elkaar 
zien te krijgen. De studie kostte 300 
gulden per jaar, dat was in die tijd een 
kapitaal. Ik heb toen op een bepaald 
moment tegen mijn vriendin gezegd 
‘mijn studie staat op nummer 1 en jij 
op nummer 2’. Immers, pas als ik mijn 
studie afgerond zou hebben kon ik mijn 
vriendin een toekomst bieden. We zijn 43 

Interview met…
Jaap Koning

Koningin Juliana: 
“Zegt u maar 

gewoon mevrouw 
tegen mij.”
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jaar gelukkig getrouwd geweest.’ Mindere 
kanten? ‘Ik kan soms eigenwijs zijn. 
Maar dat vind ik niet altijd een zwakte. 
Na uitvoerig overleg vorm ik een mening. 
Als die mening er eenmaal is houd ik 
daar aan vast, tenzij een ander mij kan 
overtuigen van iets beters.’

Op welke prestatie bent u het  
meest trots?
‘Ik probeer gewoon mens te blijven. 
Ik heb in het leven veel gedaan, veel 
bereikt, maar heb altijd geprobeerd niet 
als poeha over te komen.’ Maar, waar 
bent u het meest trots op? ‘Ik ben trots 
op het feit dat ik niet alleen loyaal was 
naar mensen, maar ook trouw aan mijn 
werk op school. Die rol heb ik altijd 
serieus genomen. Je kunt je status 
ontlenen aan je positie, maar uiteindelijk 
ben je altijd afhankelijk van elkaars steun. 
En van een hele andere orde: Ik ben er 
ook trots op dat ik op de leeftijd tussen 
88 en 91 jaar zeven portretten in opdracht 
heb mogen schilderen én... dat ik de 
oudste kerkorganist in Nederland was.’

Voor welke situatie in uw leven schaamt 
u zich het meest?
‘Dat is een moeilijke vraag. Als je les 
geeft, 8 uur per dag, dan gebeurt er echt 
wel eens wat. In mijn carrièrre ben ik 
twee keer echt uit mijn slof geschoten. 
Daar had ik later spijt van en heb voor de 
klas mijn excuses aangeboden. Ook aan 
mij is niets menselijks vreemd.’

Wat ontroert u?
‘Als een menselijk zaadje en eitje bij 
elkaar komen ontstaat er leven. Dat heeft 
mij altijd enorm geboeid, iedere keer 
weer de neus op dezelfde plek.’

Wat is de grootste misvatting over u?
‘Ik houd van het maken van praatjes, 
het vertellen van verhalen, het maken 
van grapjes, maar ik voel mij geen 
‘praatjesmaker’. Dat weten mensen 
ondertussen wel. En dat heeft gemaakt 
dat ik met heel veel mensen een 
persoonlijk en plezierig contact heb. En 
dat werkt twee kanten op. Mij is wel eens 
gezegd dat het gemakkelijk met elkaar 

Jaap Koning: ‘Ik houd van het maken van praatjes en vertellen van verhalen, maar voel mij 
geen praatjesmaker’.
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omgaan tweerichtingsverkeer is. Ik ben 
niet van het ‘u’ en ‘meneer’. Ik ben Jaap.’

Heimelijk genoegen?
‘Ik kijk met veel plezier terug op mijn 
leven. Ik heb veel gedaan en kwam 
daardoor altijd tijd tekort. Ik kan het 
met mijn kinderen goed vinden en ik 
dacht ook met de mensen om mij heen. 
Ik ben ouder dan ik dacht ooit te zullen 
worden. Ik geniet ervan als ik nog iets 
voor andere mensen kan betekenen. En 
op mijn leeftijd word ik daarin beperkt. 
Maar als ik in gesprek het gevoel heb 
mijn levenservaring te kunnen delen om 

iemand een ander inzicht te geven dan 
zal ik dat niet laten.’

Wanneer heeft u voor het laatst 
gedanst? Met wie?
‘Tijdens het 100jarig bestaan van de 
Amsterdamse Gymnastiek Onderwijzers 
vereniging. Met een mooie dame waar 
ik me de naam niet meer van kan 
herinneren. Wacht even, ik heb hier ook 
nog op Eeckenrhode gedanst tijdens een 
Carnavalsviering.’

Het verhaal doet de ronde dat u een 
‘womanizer’ bent. Kunt u daar iets over 
zeggen?
‘Ik leg makkelijk contact, maar heb nooit 
een scheve schaats gereden! Nou ja, 
ik heb wel eens een scheve schaats 
gereden, maar dan op het ijs. Ik kan 
makkelijker met vrouwen omgaan dan 
met mannen. Met name het macho
gedrag van mannen zit soms in de weg. 
Vrouwen zijn veel bescheidener dan 
mannen. Ik vind dat vrouwen meer inzicht 
hebben, zij zijn veel geraffineerder, veel 
interessanter. Soms ook geniepiger. 
Daar heb ik overigens nooit negatieve 
gevoelens bij gehad.’

Bent u bang voor de dood?
‘Nee.’ Weet u dat zeker? ‘Ja. Maar, 
misschien wel voor de periode vlak 
voor de dood. Al op mijn vijftigste werd 
geconstateerd dat mijn rikketik niet 
perfect functioneerde. Ik ben al heel lang 
hartpatiënt. Daardoor ben ik me bewust 
van de eindigheid van het leven. Ik heb 
door de jaren heen ook hele interessante 
en indringende gesprekken gevoerd 
met mensen die terminaal ziek waren. 
Ik kan makkelijk praten met mensen die 
problemen hebben.’

Spreuken en wijsheden 
van Jaap Koning
— Heeft iemand ‘een gezicht 

als een oorwurm’? Vertel iets 
grappigs.

— Een paraplu heb je niet nodig als 
je ‘de bui ziet hangen’.

— Een snotneus moet je nooit  
‘bij de neus nemen’.

— Door ‘ups en downs’ in je leven 
wordt het ‘leven’.

— Als ‘twee honden vechten om 
een been’ moet je je afzijdig 
houden.

— Een vrouw die veel van haar 
lichaam laat zien, is daarom nog 
niet aantrekkelijker.

— Vaak kun je aan feestkleding van 
vrouwen zien, dat zij goed tegen 
de kou kunnen.

— ‘De ene mens is de andere niet’ 
is geen intelligente opmerking.

— Wil je een blijvende romantische 
relatie? Ga dan niet onder ‘één 
dak’ wonen.

— Zoals bij een vrucht: als een 
mens ‘rijper’ wordt, wordt die 
beter.
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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
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Roofvogels en golfclubs 
tijdens Eeckenrhode 
Familiedag

Spectaculaire show
De discjockey van Radio Horizon was de 
dag ervoor tijdens een radiouitzending 
geïnteresseerd in waarom Eeckenrhode 
een valkenier had uitgenodigd. Pascalle 
Jacobs vertelde in het interview dat de 
tuin van Eeckenrhode zich perfect zou 
lenen voor een roofvogeldemonstratie.  
Ze voorspelde een mooie en 
spectaculaire show. Die voorspelling 
kwam meer dan uit...

Karel wilde niet mee naar huis
Omstreeks 14.00 uur begon de tuin 
vol te stromen. Eeckenrhode, volop in 

de zon, lag er prachtig bij. Een lekker 
muziekje op de achtergrond maakte de 
setting compleet. Na de opening door 
Pascalle startte de valkenier met een 
indrukwekkende roofvogeldemonstratie. 
Jong en oud zaten ruim een uur 
adembenemend te kijken naar meer dan 
10 roofvogels. 

Een valk ‘luisterend’ naar de naam Karel 
was zo onder de indruk van de tuin dat hij 
eigenlijk niet meer weg wilde. Hij liet zich 
verleiden met een paar eendagskuikens 
als lunch om weer terug de kooi in te 
vliegen.

Kyra de witkopgier met weinig veren op haar kop.
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De bal is rond
Nadat alle vogels weer in hun kooi 
zaten kon worden gestreden om de 
Eeckenrhode Golf Trofee. Circa 30 
deelnemers hadden zich ingeschreven. 
In duo’s werden 6 holes gespeeld. In 
zo weinig mogelijk slagen moest de bal 
steeds in de hole. De technieken die 
werden toegepast door de verschillende 
spelers liepen sterk uiteen. Ook een 
aantal oudere spelers verbaasden door 
de goede scores. Een aantal families was 
goed vertegenwoordigd! Er werd fanatiek 
gespeeld en er was een enthousiast 
publiek. Het leek er even op dat één van 
de kinderen er met de trofee vandoor zou 
gaan. Uiteindelijk zou Carmen Koning als 

beste speler uit de bus komen. De familie 
Reijgers was de familie met de beste 
gemiddelde score. De uitslagen:

Individueel
1e plaats Carmen Koning 11 slagen
2e plaats Ad Houbrake 12 slagen
3e plaats Jenny Koning 13 slagen

Families
1e plaats: 
Familie Reijgers: 14,5 slagen  
(gemiddelde van alle spelers)
2e plaats:
Familie Van der Stap: 16,4 slagen
3e plaats:
Familie Koning: 17,5 slagen

Pascalle Jacobs heette iedereen van harte welkom. Het was druk en gezellig.

De valkenier liep langs het publiek met z’n 
roofvogels.

Bengaalse oehoe Jaap in vol ornaat.
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Heli hoorde niet bij demonstratie
Sommigen dachten dat de helicopter 
de laatste roofvogel was die in de 
tuin zou vliegen. Als gevolg van een 
verkeersongeval op de Aalsterweg koos 
de ANWB Traumaheli voor het gazon 
van Eeckenrhode voor een landing. 
Kennelijk was er in de nabije omgeving 
geen betere plek om te landen. Hoe 
verzin je het! Hoewel de aanleiding voor 
de heli bepaald niet leuk was, was het 
fantastisch om te zien.

Tapas en Sangria
Nadat de de prijzen waren uitgereikt 
was het tijd voor de inwendige mens. 
Na de enerverende dag smaakte het 
zomerbuffet uitstekend. Chefkok Mart van 
Bakel had er iets lekkers van gemaakt. 

Het duo Kauffeld & de Jong sloten de 
dag af met een paar nummers waaronder 
‘What a wonderful World’ van Louis 
Armstrong. En dát was het geweest die 
dag!

Valkenier in spé.

Eigenlijk best eng zo’n oehoe naast mijn oor.

Niet alles verliep reglementair.

Een en al wijsheid.

Amerikaanse oehoe Christina (rechts in beeld) 
scheerde rakelings over een rij jeugd.

De zon werkte mee.
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Op een zonovergoten grasveld konden 
de bewoners en andere nieuwsgierigen 
genieten van een roofvogelshow. De 
uil, niet voor niets in de kinderserie, 
lang geleden op tv, als Mijnheer de Uil 
aangesproken keek met felle en kritische 
blikken uit de scherpe ogen letterlijk 
van uit de hoogte op ons neer, het 
mensenras, oud en versleten, maar toch 
nog geïnteresseerd. 

De kleinere vogels kwamen er bijna 
niet aan te pas, zelfs de witkopgier 
niet, die toch met zijn indrukwekkende 
omvang enige oh’s en ah’s aan het 
publiek ontlokte. Leerzaam en mooi deze 
show en bewonderenswaardig hoe de 
valkeniers hun vogels zo’n discipline 
kunnen bijbrengen.

Het minigolf toernooi heb ik niet recht
streeks kunnen zien. Ik zat op mijn balkon 
toch niet te ver weg, zodat ik wel enthou
siaste aanmoedigingen hoorde. En mijn  
jongste kleindochter, een kleine show
girl van 9 jaar kwam me opgewonden 
vertellen hoeveel punten ze wel gewon nen 
had! Enthousiasme was er zeker.
Allen die eten besteld hadden verhuisden 
naar de grote zaal waar feestelijk gedekte 
familietafels klaar stonden. De tapas 
waren heerlijk en de buffetservice 
maakte dat de hele eetpartij vlot verliep. 
Muziek van twee bedaarde musici maakte 
het helemaal sfeervol.

Kortom: voor herhaling vatbaar!
Ineke de Vries, 
bewoonster van Eeckenrhode

De Familiedag vanaf het balkon gezien

Die score is zo gek nog niet. Deze hoorde niet bij de roofvogeldemonstratie.

Eerste prijs individueel: Carmen Koning.Chefkok Mart van Bakel had zich zelf weer 
eens overtroffen!
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Mevrouw Elly Wijn
24 maart 1927  —  4 april 2014

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat 
zij voor ons betekend heeft hebben 
wij 4 april jl. onverwacht afscheid 
moeten nemen van onze lieve moeder, 
schoonmoeder en oma. Op 87 jarige 
leeftijd is zij overleden aan de gevolgen 
van een hersenbloeding. 

Elly heeft een zeer actief en mooi leven 
gehad. De laatste jaren heeft ze met heel 
veel plezier in Eeckenrhode gewoond. 
De verhuizing naar Eeckenrhode was 
meer toeval dan gepland. Na een bridge
avondje bij meneer en mevrouw Boer, die 
hier net woonden, waren Pa en Ma meteen 
enthousiast en kwam er onverwacht een 
mooie flat op de begane grond vrij. Die 
kans hebben ze meteen gegrepen. 

Na de dood van Pa, nu ruim 5 jaar 
geleden, kreeg Ma meer tijd voor zichzelf 
en ging ze weer ondernemen. Ze werd 
actief in het huis en was bij bijna alle 
activiteiten aanwezig.  Zo was Ma lid 
van de tuincommissie, sprak met de 
koks over het eten en speelde Bridge 

en Mahjong. Liep ze om in beweging te 
blijven over de gangen met Tiny de Jong 
en de laatste tijd met Ella Jansen. Iedere 
maandagmorgen deed ze mee met de 
gymnastiek, woensdagavond keek ze 
graag naar de film en als ze niets had 
zorgde ze wel dat ze gezellig met iemand 
een praatje kon maken. Ook trok ze er 
graag op uit. Er kwam een scootmobiel 
om samen met de heren Kwakernaak 
of Alberda tochten te maken door het 
Brabantse land en ook de Achelse Kluis 
werd bezocht. 

Ma was een geboren en getogen 
Brabantse. Zij bleef daar wonen terwijl de 
kinderen wegtrokken naar de Randstad 
en Duitsland. Bezoek van de kinderen en 
kleinkinderen was niet dagelijks mogelijk, 
daarom des te meer dank voor  alle liefde 
en gezelschap die ze vanuit de bewoners  
en personeel van Eeckenrhode heeft 
mogen ontvangen.

Namens de familie,
Noortje Wijn

In memoriam
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Mijn naam is Evelyn Scheepers en ben 
woonachtig in Waalre.
 
Hoe ken ik Eeckenrhode? Ik leerde 
mevrouw Ella de Troye 20 jaar geleden 
kennen bij Fotokring Eindhoven en 
Fotogroep Riethoven. In de loop der 
jaren is dit ‘kennen’ uitgegroeid tot een 
vriendschap.
 
Samen doen wij, nog steeds veel op het 
gebied van fotografie, bezoek aan foto 
en kunstexposities en musea. En nog 
heel veel andere leuke dingen.

Mijn fotowerk bestaat voornamelijk 
uit foto’s met een sociaal tintje, 
gedetailleerde en geabstraheerde 
foto’s van concentratiekampen en 

begraafplaatsen. Maar ook landschappen, 
mensen en architectuur. 
 
Op Eeckenrhode maak ik gebruik 
van mijn landschappen, reizen en 
architectuur foto’s.

De volgende expositie wordt geopend op 
donderdag 28 augustus om 15.00 uur.

Lopende expositie 
t/m einde augustus 2014

Kunst in huis
Exposities op Eeckenrhode
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Activiteiten vooruitblik…

Zondag 20 juli 13.00 uur
Chansonnier Edouard  
en een buffet Franse stijl
Beaucoup de plaisir! Eeckenrhode
neemt u een middag mee naar Frankrijk!
Chefkok Mart van Bakel en Thomas 
Lijdsman serveren een buffet Franse stijl, 
en chansonnier Edouard zal fantastische
chansons vertolken.
Chansonnier/singer/songwriter Edouard 
is geboren in Frankrijk, 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 Jacques Brel, Leo Ferre, Edith 
Piaf etc. (op advies van bewoners is 
ervoor gekozen het programma zo te 
combineren dat het niet te lang zal 
duren).

Donderdag 7 augustus 13.00 uur
High Tea
De High Tea is overgevlogen vanuit Groot 
Brittannië en heeft inmiddels zijn plek 
ge vonden in Nederland. Het team van de 
keuken heeft reeds diverse malen bewezen 
dat zij een fantastische High Tea kunnen 
bereiden. Dat wordt weer genieten!

Zondag 17 augustus 12.00 uur
Indonesische Middag
De bevrijding van Nederlands Indië  
(15 augustus 1945) wordt jaarlijks gevierd 
op Eeckenrhode. U bent van harte welkom 
met uw gasten voor een Indonesische 
maaltijd uit eigen keuken. Vooraf zal 
Shelly Lapré, beeldend kunstenaar en 
performer, een 45 minuten durende voor
dracht verzorgen over NederlandsIndië. 
Verhalen van haar voorouders door Shelly 
verbeeld in originele voorwerpen uit die 
tijd. Een voorbeeld is een oude reiskoffer 

Juli 2014 t/m september 2014

Edouard, chansonnier Engelse High Tea Shelly Lapré
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die haar moeder gebruikte op haar boot
reis met haar familie vanuit Indië naar 
Nederland. De koffer is bewerkt met oude 
batikstoffen en nostalgische oude familie
foto’s tot een kunstwerk.

Donderdag 28 augustus 15.00 uur
Opening nieuwe expositie
Als vanouds vindt op deze dag de 
opening plaats van de nieuwe expositie.
Meer informatie volgt.

Zondag 7 september 11.30 uur
Koffieconcert Philomela  
met Merel Huizinga
Directeur van Stichting Philomela, Merel  
Huizinga, rondde in 1991 de studie Kunst
geschiedenis en Muziek wetenschappen 
af aan de Universiteit van Amsterdam. 
Daarna studeerde zij klassiek zang aan 
het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag, waarvan het laatste jaar in Sint 
Petersburg. Aldaar bekwaamde Merel zich 
in de Russische taal en ontwikkelde zij 
een specialisme op gebied van Russisch 
muziekrepertoire. Terug in Nederland was 
Merel te zien en te horen in diverse voor
stellingen en op cd’s in samenwerking 
met onder meer Theatergroep Hollandia, 
kamerkoor Nieuwe Muziek, Ed Spanjaard 
Nieuw Ensemble, en Menno van Delft. Solo 
maakte zij furore op internationale podia 

in Italië, Frankrijk en Oman en opende ze 
met haar Russische programma officieel 
het ‘Tsaar PeterJaar’, in aanwezigheid van 
Prinses Margriet. Zangpedagoog Paula 
de Wit helpt Huizinga’s vocale kwaliteiten 
blijvend ontwikkelen. Met de Mephisto 
muziekprijs op zak besloot Merel Huizinga 
in 2008 haar muzikale hart te laten spreken 
via Stichting Philomela. (bron: www.philo
mela.nl, foto: Edwin de Jon)

Zondag 14 September 13.00 uur
Mosselmiddag
Mosselen zijn inmiddels ook verkrijgbaar 
in de maanden zonder de R. Toch houden 
wij van bepaalde tradities. Mart van 
Bakel, Thomas Lijdsman en hun team 
gaan een overheerlijk mosselbuffet voor 
u verzorgen. Aansluitend om 16.00 uur 
vindt de zondagborrel plaats.

Zondag 12 oktober 13.00 uur
Eeckenrhode Culinair: Herfstproeverij
De eerste keer dat Mart van Bakel in de 
keuken kwam werken heeft hij een 8 
gangen proeverij verzorgd. En dat was een 
ervaring! ‘Voor herhaling vatbaar’ werd veel 
gehoord. Op verzoek van bewoners iets 
minder gangen maar van een uitstekende 
smaak zoals u dat van de keuken gewend 
bent. U schuift toch weer aan?

Merel Huizinga (foto: Edwin de Jon)

De ‘r’ is weer in 
de maand.

Herfstproeverij 
met Mart van 
Bakel.
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Onlangs is het archief van Eeckenrhode geordend. Wat een historie is er 
aanwezig in het gebouw. In de loop naar het 55-jarig bestaan in 2015 
trakteren wij u in dit nummer opnieuw op vondsten uit het verleden.

EECKENRHODE
HISTORIE:

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

Deel 2: de schatten in de kelder

Het oudst gevonden document dateert 
uit 1956. Bijna 60 jaar oud, en ouder 
dan Eeckenrhode zelf. Ik vond het 
uiterst bijzonder dat deze brief zonder 
al te veel beschadigingen de jaren heeft 
doorstaan. De toenmalige aannemer 
uit Amersfoort correspondeerde met 
Philips over de bouw van Eeckenrhode 
en wilde natuurlijk weten of er voldoende 
interesse was in het concept dat in de 
jaren 60 ontstond: wilden de toenmalige 
‘pensionados’ gaan wonen in een 
serviceflat? Niets was minder waar, 
in november 1959 werden de eerste 

appartementen bewoond. Ledenlijsten 
werden in een schrift bijgehouden. 
Ook deze zijn deels bewaard gebleven, 
daarover meer in de volgende ‘U’.
De andere brief is helaas incompleet 
gevonden maar bevat wel informatie 
hoe de stand van zaken was rondom 
Eeckenrhode in 1960, en dat men 
een feestelijke ingebruikname wilde 
organiseren. 

Een andere bijzondere vondst was de 
ontwikkeling van het vorige logo.
Dit is inmiddels weer vernieuwd, maar 
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het oude mocht er zeker zijn. Wie dit 
heeft ontworpen heb ik niet kunnen 
achterhalen, maar een creatief brein 
is met pen en papier aan de slag 
gegaan. Vervolgens zijn er afdrukken 
en ontwerpen voorgesteld door De Rijdt 
Simons in Helmond op 16 september 
1977, hoewel het ook mogelijk is dat dit 
een herontwerp van het reeds bestaande 
logo was. Dit is moeilijk te achterhalen in 
het archief. Deze ontwerpen hebben de 
tand destijds echter doorstaan. Weet u 

hier meer van? Laat het vooral weten!

Eeckenrhode werd in die tijd op de 
markt gezet als ‘Luxe Verzorgingsflat’ 
en ‘Coöperatieve Woonvereniging’ 
en is zelfs korte tijd ‘Katholieke 
Woonvereniging’ genoemd. Volgend 
jaar zullen wij het 55jarig bestaan van 
‘Serviceflat Eeckenrhode’ vieren.

Pascalle Jacobs
Locatiemanager Eeckenrhode

Luchtfoto van het Eeckenrhode complex uit de jaren tachtig.

Het logo van Eeckenrhode. 
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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 weer een aantal 
leuke wetenswaardigheden over 
Eeckenrhode in de periode vanaf 1960.

In 1961 werd het bestaan gesignaleerd 
van een groep van maar liefst 18 heren
biljarters die een kleine bijdrage moesten 
betalen. Uitdrukkelijk werd vermeld dat 
de heren zelf voor hun krijt moesten 
zorgen… 
N.B.: Er zijn klachten geweest dat 
’s avonds vanuit de biljartkamer 
geluidshinder werd veroorzaakt. 
Kennelijk was het een gezellige club!

In 1964 werd de prijs van de verpleeghulp 

vastgesteld op 6 guldens per dag voor 
volle verpleging, en 4 guldens voor 
gedeeltelijke.

Dit verhaal speelde rond 1968: Vele 
malen is er begrip voor gevraagd dat de 
dames in de loge haar werk niet kunnen 
doen wanneer teveel bewoners zich er 
langdurig ophouden voor wissewasjes 
of voor een ‘gezellig praatje’. Twintig 
bewoners gemiddeld zes minuten per dag 
is nu eenmaal twee volle werk uren! 

En sommige dingen veranderen 
echter nooit… want al in 1974 waren 
er regelmatig verzoeken toch vooral 
niet vóór het bordes te (laten) parkeren 
omdat de brandweer altijd vrij baan moet 
kunnen hebben.

De ‘nootjes’ van voorheen
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Mevrouw Ella Jansen
Meneer Herreveld
Meneer Stehouwer

Meneer Holm
Mevrouw Van der Stap
Mevrouw Van Grinsven

Mevrouw Spackler
Meneer Hoekx
Mevrouw Smit

Verwacht op Eeckenrhode
In de zomer verwelkomen wij het Echtpaar Fentener van Vlissingen
en in het najaar verwelkomen wij het Echtpaar Bannenberg.

Nieuwe bewoners
Vanaf januari 2014
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