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

Het is weer Herfst! De bladeren 
beginnen te verkleuren en langzaam 
valt er hier en daar al wat op de grond. 
Kastanjes barsten uit hun bolsters en 
allerlei soorten bladeren dwarrelen naar 
beneden. Gelukkig staan er ook nog 
prachtige bloemen in bloei zoals asters, 
de laatste bloemen van de geraniums 
en natuurlijk de paarse lavendel die 
te bewonderen is bij de ingang van 
Eeckenrhode. Trouwens, de hele tuin, de 
bloembakken bij de voordeur en ook de 
bloembakken op het terras hebben er de 
hele zomer heel mooi bij gestaan. 
Complimenten voor de verzorgers en 
verzorgsters van groen en bloem! 
De U-redactie wenst u een fijne, mooie 
herfst met opnieuw veel leesplezier van 
deze U.
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Nootjes Voorwoord

Nieuwe mensen 
De afgelopen maanden heeft het 
bestuur niet stilgezeten. Na zorgvuldige 
procedures hebben we in een fijne 
samenwerking met Pascalle Jacobs 
een administrateur en een technisch 
beheerder aangenomen. 

We hebben nieuwe liften besteld en 
hebben hard gewerkt aan de begroting 
voor 2015. Deze begroting zal op 18 
november in de ledenvergadering van 
de Vereniging van Eigenaars worden 
gepresenteerd. We zijn blij met de start 
van het seniorenrestaurant en hopen dat 
de woensdagmiddag een vast moment 
in de week wordt voor gezelligheid en 
smakelijk eten! 

Eeckenrhode is volop in beweging. 
Ik wens u een mooie en kleurrijke 
herfstperiode. Aan onze tuin zal het niet 
liggen!

Namens het bestuur van de 
‘Vereniging van Eigenaars Eeckenrhode’,
Cees Zeeuwen
Voorzitter

Wij verwelkomen nieuwe collega’s:
Zoals bekend stopt per 1 januari 2015 
de samenwerking met VvE Nederland 
in Best. Om de overdracht in goede 
banen te leiden begint per 1 november 
2014 Claudie van der Heijden als 
administratrice op Eeckenrhode. Zij zal 
voornamelijk op locatie gaan werken. 
Hiermee is het verzoek vanuit de 
bewoners ingewilligd zodat men met 
vragen terecht kan bij de juiste persoon.
Mart van de Leur is 65 jaar en zal 
betrokken blijven bij een aantal zaken 
binnen Eeckenrhode.
Bart Paymans, projectleider Bouw, zal 
zich bezig gaan houden met diverse 
projecten op gebied van renovatie.

De renovatie van de liften stond op het 
programma in 2016. Het mag u bekend zijn 
dat dit te ver weg is. Regelmatig treden 
er storingen op. Het bestuur heeft zich 
ingespannen diverse offertes op te vragen 
en in gesprek te gaan met partijen. We 
kunnen u melden dat dit jaar nog wordt 
gestart met vernieuwing van de lift.

Met bridge op Eeckenrhode mogen 
wij vanaf september meerdere gasten 
verwelkomen dankzij de niet aflatende 
postieve inzet van bewoner de heer 
Koning. 

Op 8 oktober is het Seniorenrestaurant 
van start gegaan! Naast bewoners van 
Eeckenrhode, zijn hun gasten en ook 
seniorenbewoners uit de wijk van harte 
welkom om aan te schuiven.

Dank aan de heer Stephan. Hij verzorgt 
sinds een aantal jaren de films voor de 
filmavond op Eeckenrhode. 

3

herfst editie



Waar komt u vandaan?
‘Ik ben geboren in Leende, daar heb ik 
maar 6 weken gewoond. Ik ben opgegroeid 
in een gezin met 6 kinderen. Mijn moeder 
is overleden toen ik 8 jaar was. Na haar 
overlijden is ons gezin uit elkaar gevallen, 
mijn broers en zussen zijn op verschillende 
plekken terecht gekomen. Sommigen op 
kostschool, ik ben opgenomen in het gezin 

van een oom en tante. We woonden in 
Eindhoven. Hoewel de aanleiding niet leuk 
was, heb ik in het gezin van mijn oom en 
tante een leuke jeugd gehad. 

Mijn nichtje was mijn grootste 
speelkameraad. Mijn vader zag ik in ieder 
geval iedere 6 weken. Het contact was altijd 
goed. Ik ben mijn oom en tante tot op de 

Bewoners belicht
Een vrijgevochten onderneemster
In gesprek met mevrouw Van Grinsven, 
sinds 1 juni 2014 bewoonster van Eeckenrhode.

Van Grinsven kijkt terug op een bewogen leven
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dag van vandaag nog steeds dankbaar 
voor het feit dat ze mij in hun gezin hebben 
opgenomen. Het klinkt misschien heel 
vanzelfsprekend dat het zo gelopen is, maar 
ga er maar aan staan, ineens uitbreiding 
van het gezin. We waren goed katholiek. 
Vanuit die overtuiging had je wat voor 
elkaar over.’

Dol op kinderen
‘Ik heb de MULO in Eindhoven en Den 
Bosch gevolgd. Daarna wilde ik iets 
met kinderen gaan doen. Ik was dol 
op kinderen. Ik heb toen een opleiding 
voor kraamverzorgster gevolgd. Die 
heb ik helemaal afgemaakt en heb 
toen tot aan mijn huwelijk gewerkt als 
kraamvezorgster. Maar, mijn interesse 
was breder. In die jaren was ik ook actief 
als schoonheidsspecialiste. Ik had al snel 
een eigen salon, ook voor massages, voor 
dames én heren. In die jaren heb ik mijn 
man, de heer Van Grinsven leren kennen. 
Het was liefde op het eerste gezicht. Al 
na een half jaar stapte we in 1954 in het 
huwelijksbootje. 

Mijn man was mijn maatje. Het is niet onze 
keuze geweest dat wij nooit kinderen 
hebben mogen krijgen. Het vinden van 
een huis was in die tijd lastig. Het land 
was in wederopbouw. Mijn man kwam uit 
een gezin met acht kinderen. Hij was de 
enige die niet het klooster in is gegaan. Dat 
maakte het mogelijk dat het ouderlijk huis 
van mijn man, een villa aan de Aalsterweg, 
ons eerste huis werd.’

Grimeuse van Herman van Veen
‘Het succes van mijn schoonheidssalon 
vond mijn man eigenlijk maar niks. Een 
paar uurtjes per dag was okay, maar ik zat 
alle dagen vol met mijn werk. Meer dan 
eens hadden we een indringend gesprek 
over of ik de rest van mijn leven ten dienste 
van mijn cliënten wilde stellen? Mijn 

voortdurende nieuwsgierigheid maakte dat 
ik de opleiding grimeuse ging volgen. Op 
een bepaald moment kwam ik in contact 
met Herman van Veen. Vanaf dat moment 
werkte ik regelmatig als de grimeuse van 
Herman van Veen. Van het een kwam 
het ander en werd mij zelfs regelmatig 
gevraagd de grime van Sinterklazen te 
verzorgen. 

Ondertussen ging ik gewoon door met de 
schoonheidssalon waar ik steeds vaker 
te maken kreeg met cliënten die vragen 
hadden die verder gingen dan ik vanuit mijn 
salon kon bedienen. Overgewicht, rimpels, 
wallen en wat dies meer zij. Mijn adviezen 
om minder te gaan roken en drinken en 
meer te slapen waren vaak niet voldoende. 
Ik bespeurde onder mijn cliënten behoefte 
aan nieuwe vormen van verzorging en 
behandeling.’

Portret van Van Grinsven door 
Peer van den Molengraft
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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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Kuurchalet Renheide
‘In 1992 ben ik gestart met Renheide, een 
beautyfarm en kuuroord. Mensen kwamen 
bij ons voor schoonheidsbehandelingen, 
manicure, pedicure, massages, maar ook 
complexe behandelingen als facelifts en 
correcties. Ik werkte samen met mevrouw 
dr. Dekker, een plastisch chirurg uit 
Duitsland. Zij was één van de besten op 
haar vakgebied in Duitsland. Cliënten 
konden bij ons terecht voor zowel de 
behandeling als het herstel. 

Dat herstel duurde soms zelfs enkele 
weken waarin de cliënt werd begeleid. Niet 
alleen dames, zeker ook heren wisten ons 
te vinden. Veel zakenmannen waarvoor hun 
uiterlijke verzorging van groot belang was 
hebben we behandeld. Renheide stond 
op een perceel van 11 hectare. Die rustige 
omgeving met weidse uitzichten droeg 
bij aan het herstel van onze cliënten. We 
hadden zelfs een tennisbaan. 

Hoe keek men tegen u aan als 
onderneemster?
‘Dat was niet altijd makkelijk. Ik was 
eigengereid en wist altijd goed wat ik 
wel en niet wilde. De mensen die ik in 
mijn naaste omgeving had verzameld 
steunde mij in mijn plannen. Zo kwam 
het voor dat ik had gehoord van een top 
schoonheidsspecialiste in Utrecht. De 
volgende dag reed ik daar met mijn vriendin 
naartoe om te zien wat ze deed. Om kort 
daarna weer een opleiding te volgen om 
mezelf te verbeteren. Het aanvankelijke 
onbegrip van mijn man voor mijn drang 
om te ondernemen sloeg na verloop van 
tijd in een hechte samenwerking. Ik betrok 
mijn man in de dingen die ik deed. Mijn 
man was sociaal-pedagoog en had vaak 
een verfrissende kijk op situaties. In mijn 
werk was ik vaak bezig met het begrijpen, 
doorgronden van mensen. Mijn man deed 
als sociaal-pedagoog hetzelfde, maar 
vanuit een andere invalshoek.’

Groot verlies
‘Het overlijden van mijn man, nu 9 jaar 
geleden, was een ramp. We waren echt 
maatjes, twee handen op een buik. Als 
wijze man had hij in veel van mijn besluiten 
het laatste woord. Mijn grootste smart is dat 
ik er nu zelf altijd alleen voor sta. De laatste 
jaren werkte ik en zat hij thuis. We belden 
dan iedere dag op gezette tijden. En zodra 
er een aanleiding was sprong hij in de auto 
om me te helpen. We hadden samen onze 
rituelen; samen ontbijten in onze erker, 
samen koffie, samen op een vast tijdstip 
een glas rode wijn.’

De belangrijkste lessen van het leven
Ik heb in mijn leven veel gezien en gedaan. 
De belangrijkste lessen? Niet te snel te 
oordelen, eerst goed informeren hoe het 
precies zit. Én dat je moet proberen te 
vergeven. Ook jezelf. 

Onderneemster in hart en nieren
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Wanneer besloot je kapster te worden?
‘Al op mijn 16e besloot ik om kapster 
worden. Ik wilde een vak leren dat ik 
met mijn handen kon doen. Als kind 
had ik al het idee dat ik graag met 
mensen wilde werken. Ik had een nichtje 
die toen al kapster was. Maar dat was 
niet doorslaggevend in mijn keuze. Ik 
ben toen de opleiding SBBO (Sociaal 
Beroepsbegeleidend Onderwijs) gaan 
volgen. Vier dagen in een kapsalon 
werken en één dag naar school. Zo 
heb ik mijn diploma gehaald. Al op 
mijn 15e werkte ik in een kapsalon om 
bij te verdienen met haren wassen en 
handdoeken vouwen.’ Anita was er dus 
al vroeg bij! Zit het knippen in de familie? 
‘Er was verder niemand in de familie die 
me heeft geïnspireerd om te doen wat ik 
nu doe.’

Hoe ben je op Eeckenrhode terecht 
gekomen?
‘Ik heb sinds 9 jaar een kapsalon op 
Eeckenrhode. De jaren ervoor viel ik 
wel eens in op momenten dat mijn 
voorganster kapster Marjo niet aanwezig 
kon zijn. Marjo woont net als ik in 
Leende en belde me of ik voor haar 
kon waarnemen. Van het een kwam het 
ander. Een toevallige samenloop van 
omstandigheden. Toen ik voor het eerst 

op Eeckenrhode kwam viel er een rust 
over me heen. Een heerlijke omgeving om 
in te werken. Leuke klanten (bewoners) 
en een plezierig tempo waarin het leven 
op Eeckenrhode zich voltrekt.’

Anita?
‘Ik ben 53 jaar oud, getrouwd met Bert, 
we hebben samen 2 kinderen, een zoon 
van 24 en een dochter van 21. Mijn 
dochter is geen kapster! Ze zit op de 
Pabo en leert voor onderwijzeres. Mijn 
zoon heeft rechten gestudeerd en is op 
zoek naar een baan. Mijn werk is mijn 
hobby. En daarnaast houd ik me bezig 
met bloemschikken, wandelen in de 
bossen, sowieso 4x per week. Lekker 
eten, en dan vooral uit eten, gezellig. Ik 
houd ook van op vakantie gaan. In die 
periodes zorg ik overigens altijd voor een 
vervangster op Eeckenrhode(Marga).’

Wassen, knippen, en?
‘Ik doe wat de mensen willen. 
Watergolfen, permanenten, verven, 
föhnen. En eigenlijk meestal ook een 
hoofdmassage. Dat staat niet op de 
prijslijst, maar doe ik er standaard bij. 
En natuurlijk een praatje maken. Ik ben 
kapster geworden omdat ik het leuk vind 
om met mensen om te gaan. En heb dus 
altijd ook de tijd om een praatje te maken. 

‘Puur en Natuur’ is dé kleur 
van Eeckenrhode
Kapster Anita aan het woord over de 
vertrouwensrelatie tussen kapster en klant
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Ik ben geïnteresseerd in hoe het met 
bewoners gaat. De sfeer in mijn kapsalon 
is eigenlijk bijna altijd goed. Dat heeft 
denk ik ook te maken met het vele licht in 
mijn kapsalon en met het groene uitzicht. 
Ik ben woensdagen en donderdagen op 
Eeckenrhode. Op dagen dat ik er niet 
ben ligt mijn agenda bij de receptie. Als 
mensen andere wensen hebben kijk ik 
wat ik kan doen.’

Heb je specialiteiten?
‘Mijn specialiteit is dat ik mijn vak 
als kapster breder zie dan alleen het 
verzorgen van de coupe. Als mensen 
hier naar buiten lopen dan moeten ze 
tevreden zijn, bij voorkeur een goed 
gevoel hebben.’

Heeft Eeckenrhode klandizie een 
favoriete kleur?
Puur en Natuur is dé kleur van 
Eeckenrhode. Passend bij het soort 
mensen dat hier woont. Komt er ook wel 
eens een heel afwijkende kleur voorbij 
(Dame Edna-achtig)? ‘Nee, mensen 
springen hier niet snel uit de band. 
Highlights komen wel eens voor, om 
het op te frissen.’ 

En wat is de typische Eeckenrhode 
coupe? ‘Ik heb een groep klanten die 
hier iedere week komt. Dat is meestal 
achterover, soms krullend, statig, 
gedistingeerd. De meeste bewoners 
van Eeckenrhode hebben een goede 
smaak.’

Meestal wordt mij gevraagd niet te kort te knippen
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Mevrouw Ella Jansen
Meneer Herreveld
Meneer Stehouwer
Mevrouw Van der Stap

Mevrouw Van Grinsven
Mevrouw Spackler
Meneer Hoekx
Mevrouw Smit

Echtpaar Fentener
van Vlissingen

In het najaar verwachten wij te verwelkomen:
Mevrouw Spiekman
Mevrouw Kan

Echtpaar Bannenberg
Echtpaar Verhoeven

Nieuwe bewoners
Vanaf januari 2014

Bewaar je veel geheimen?
‘Zeker. Mij wordt bijna wekelijks wel 
iets verteld waar ik discreet mee moet 
omgaan. Dat hoort bij mijn vak. En zeker 
ook door de besloten gemeenschap op 
Eeckenrhode is integriteit iets dat ik hoog 
in het vaandel heb staan.’ Kun je niet één 
geheimpje verklappen? ‘Natuurlijk niet!’

Kom je ook wel eens voor lastige 
opgaves te staan? Mannen met weinig 
haar waarmee ze het hele hoofd willen 
bedekken bijvoorbeeld?
‘Eigenlijk niet. Het lukt mij altijd wel om 
er iets van te maken. Ik heb wel eens 
geblunderd met een kale man die ik 
vroeg naar de kant van de scheiding. Die 
was er niet. Het was toen heel druk. Ook 
was er een klant die mahoniekleur koos, 
maar beslist geen rood haar wilde. Er is 
geen rodere verf dan mahonie. Dat was 
dus een lastige. Het is geen mahonie 
geworden. Wat wel eens lastig is, is dat 

op bepaalde moment iedereen tegelijk 
geholpen wil worden. Dan is het even 
schipperen met de tijd. Eigenlijk kom ik 
er altijd wel uit in overleg met de klant.’

Wat is de leukste coupe om te knippen?
‘Opknippen om het iets vlotter te maken. 
Meestal wordt mij gevraagd niet te kort 
te knippen. Daartoe ben ik snel geneigd. 
Gewoon omdat het er vaak beter uitziet. 
Klanten zijn vaak bang voor een te grote 
verandering.’

Wanneer vind jij dat je het goed hebt 
gedaan? 
‘Als klanten tevreden zijn. En 
terugkomen! En zijn klanten tevreden? 
Ja. Er zijn maar een paar bewoners die 
ik niet knip, meestal omdat mensen 
een jarenlange relatie hebben met 
een kapper. En dat is toch vaak een 
vertouwensrelatie.’
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Mevrouw Lidy Kwakernaak over haar 
werk:
— Pas toen mijn kinderen op de 

middelbare school zaten heb ik 
me opgegeven voor een teken- en 
schildercursus in Rotterdam. Ik heb 
veel geleerd van de lessen die ik een 
aantal jaren volgde bij Ton Ravesloot, 
zelf reclametekenaar. Hij verbeterde je 
nooit maar legde wel uit hoe het ook 
anders zou kunnen. 

— Na de verhuizing naar België gaf ik 
mij op voor de Kunstacademie in 
Arendonk. Na een toelatingsexamen 
heb ik hier de volledige vijfjarige 
schilderopleiding kunnen volgen. Door 
‘te blijven zitten’ heb ik dit zelfs nog 
met een groepje weten te rekken tot 
zeven jaar maar toen hield het toch 
echt op! 

Veel heb ik gewerkt met olie- en 
acrylverf. Een enkele aquarel heb ik wel 
gemaakt maar daar lag mijn hart niet zo. 
Bovendien heb ik er ook nooit echt les in 
gehad.

In mijn ateliertje thuis in Oud-Turnhout 
heb ik ook nog wel geschilderd. Vaak 
werkte ik daar iets uit n.a.v. een schetsje 
dat ik snel had gemaakt of een foto. In 
elke tas zat altijd wel een schetsboekje. 

Tijdens vakanties in Thollon-les-
Memises, net boven het meer van 
Genève deed ik ook veel inspiratie op. 
Kapelletjes, oude boerderijen en het 
uitzicht over het meer. Ik kon blijven  
‘krabbelen’…

De volgende expositie wordt geopend op 
donderdag 27 november om 15.00 uur.

Lopende expositie 
t/m einde november 2014
Mevrouw Lidy Kwakernaak, bewoonster, exposeert haar prachtig en 
zeer divers werk in de hal en zaal van Eeckenrhode. 

Kunst in huis
Exposities op Eeckenrhode
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Ik heb een hobby!
De hobby van … Michael Klok 
(bestuurder VvE Eeckenrhode)

Honingraat bijna klaar om te slingeren

Op de hei in het Balloërveld (Drenthe)
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Aan mij de eer om als eerste deze 
nieuwe rubriek te vullen! 

De redactie van U heeft mij 
gevraagd om iets te schrijven 
over mijn hobby.

Ik ben sinds 2009 imker. Ik ben begonnen 
met een aantal cursussen en al heel snel 
gestart met het houden van een eerste 
volkje. Het houden van honingbijen 
is op zich niet ingewikkeld. Het laten 
floreren van deze beestjes is wel lastig. 
Zeker in een tijd waar honingbijen leiden 
onder een beperktere biodiversiteit, 
de varroamijt en bestrijdingsmiddelen 
(neonicotinoïden). Op het moment heb 
ik 3 volken. Die staan in mijn tuin. Het 
is echt fantastisch om te zien dat deze 
volken in een perfecte symbiose een 

wezenlijke bijdrage aan ons ecologisch 
systeem leveren. En ieder jaar heel 
wat potjes honing : ) Een bijenvolk 
bestaat uit een koningin, heel veel 
werksterbijen (vrouwtjes) en een berg 
darren (mannetjes). De koningin kan 
4 à 5 jaar oud worden en legt alleen 
maar eitjes. In het seizoen tot wel 2.000 
eitjes per dag. De werksters, die 4 à 6 
weken oud worden, voeren allerlei taken 
uit. Van het voeden en schoonhouden 
van de koningin, het distribueren van 
nectar, stuifmeel, water over de raten, 
het bouwen van raten tot het halen van 
nectar (en daarmee het bestuiven van 
bomen en planten). De rol van de darren 
is niet altijd even duidelijk. Uiteraard 
zorgen zij voor de bevruchting van de 
koningin die eens in haar leven een 
bruidsvlucht maakt. Wetenschappelijk 



Volksinspectie tussen het koolzaad in Beerta
De laatste grote dracht van het seizoen
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onderzoek doet vermoeden dat darren 
(net als mannen bij mensen) zorgen voor 
sfeer en gezelligheid.

Ik ben gemiddeld 4 uur per week bezig 
met mijn hobby. Het hangt af van de 
periode van het jaar. Ik heb bijvoorbeeld 
het afgelopen seizoen gereisd met 
mijn bijen. Eerst in april naar de 
koolzaadvelden in Beerta (Groningen) 
voor koolzaadhoning (volgens sommigen 
de lekkerste honing). Het koolzaad is 
samen met de wilg in de lente één van 
de eerste grote drachten. In september 
heb ik een volk geplaatst in de heide 
aan de rand van het Balloërveld in 
Drenthe. De hei is één van de laatste 
voor bijen interessante planten die in 
bloei komt. Om met je bijen op de hei te 
kunnen staan heb je sterke bijenvolken 
nodig omdat veel bijen verloren gaan 
in de spinnenwebben. Heidehoning is 
hele bijzondere honing. Heel donker 
en dicht. Totaal anders van smaak 
dan bijvoorbeeld bloemenhoning, of 
klaverhoning.
 

Bijen op Eeckenrhode?
Ik heb binnen het bestuur wel eens 
geopperd dat we bijenkasten in de 
tuin van Eeckenrhode zouden moeten 
plaatsen. De omgeving van Eeckenrhode 
is door zijn diversiteit voor bijen erg 
interessant. Het zou natuurlijk fantastisch 
zijn als er nog eens echte Eeckenrhode-
honing komt! Die zal zeker smaken.

Oproep van de redactie voor bewoners, 
familie en relaties
Heeft u een hobby waar u de lezers van 
U iets over wilt vertellen? Laat het ons 
weten. We kunnen u helpen met het 
maken van een artikel.



Activiteiten terugblik…

Franse Middag met Edouard 
De Franse middag op 20 juli, was een 
warme middag met veel enthousiaste 
gasten. 

Chansonnier Edouard is geboren in 
Frankrijk, Bourgogne, in 1973. In 2001 
verhuisde hij naar Nederland. Hij bracht 
chansons ten gehore van Jacques Brel, 
Leo Ferre, Gilbert Bécaud en sloot af met 
een verzoekje van een bewoner; Non, rien 
de rien van Edith Piaf. En wat zong hij dat 
prachtig!

Het Franse Buffet van Mart van Bakel 
en zijn team was volgens de reacties 
‘formidable’. Bewoners en gasten van 
Eeckenrhode kunnen terugkijken op een 
gezellige middag. 

High Tea 
Door de week even iets anders. De high 
tea op 7 augustus werd goed bezocht 
door de bewoners van Eeckenrhode en 

hun gasten. Hartig en zoet en in verband 
met het warme weer was er een mooie 
fruitsalade. Met een ontspannen en 
gezellige sfeer was het een fijne middag 
met goed eten.

Een leuke afsluiting was het uitdelen 
van doggybags met overgebleven 
sandwiches. Het leek alsof iedereen met 
een cadeautje naar huis ging. 

Edouard, chansonnier High Tea

Indonesische Middag
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Indonesische Middag 
Zondagmiddag 17 augustus kwam Shelly 
Lapré ons verrassen met een prachtige 
dans en haar verhaal over Indonesië. 
De dans werd opgedragen aan haar 
voorouders. Hoewel Shelly geboren is in 
Nederland wist ze veel te vertellen over 
het Nederlands Indië en Indonesië in de 
tijd dat haar ouders en voorouders daar 
woonden.

Voor een aantal gasten was het een 
prettige herkenning en soms ook een 
beladen herinnering vanwege hun 
verleden in die streken. 

De Indonesische Middag is een traditie 
aan het worden. Jaarlijks wordt deze op 
Eeckenrhode gehouden rondom de 15e 
augustus, de datum van de bevrijding van 
Nederlands Indië. 

Na de voordracht van Shelly Lapré 
serveerde Mart van Bakel een 
Indonesisch buffet in een volle zaal. 
Iedereen heeft met smaak gegeten.

Koffieconcert Philomela met Merel 
Huizinga en Dessy Radeva
L’amour est un Oiseau. Het repertoire 
van dit programma was licht klassiek en 
herkenbaar. Stichting Philomela verzorgt 

Indonesische Middag

High Tea

Philomela
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regelmatig concerten voor senioren en 
inmiddels hebben zij 16.000 mensen 
verblijd op 250 locaties. Merel is naast 
mezzosopraan ook directeur van de 
stichting Philomela. 

Het was een aangenaam concert met 
ook een vleugje humor. Het pianospel 
van Raveda was zeer goed. We zien 
de dames ongetwijfeld een keer terug 
op Eeckenrhode. Zij verzorgen ook 
programma’s met wat minder bekende 
stukken, wat ook op prijs gesteld wordt. 

Zij zullen daarvoor zeker een keer worden 
uitgenodigd!

Mosselmiddag 14 september
De mosselen zijn er weer! Het 
keukenteam van Eeckenrhode serveerde 
mosselen op diverse wijzen aan de 
aanwezigen. Hoewel de mosselen dit jaar 
wat kleiner waren, werd er heerlijk van 
gesmuld.

Herfstproeverij 
Chefkok Mart van Bakel, Thomas 
Lijdsman en team serveerden op zondag 
12 oktober een luxe proeverij. Gerookte 
zalm, geitenkaas, risotto, heerlijk 
zachte hertensucade, stoofpeertjes en 
andere lekkernijen op diverse wijzen 
bereid stonden op het menu. Het was 
spannend, want ieder gerecht was apart 
en onverwacht. Mooie porties, zodat er 
van meerdere gerechten  geproefd kon 
worden en allen prachtig geserveerd. De 
combinatie; meer keuze, kleinere porties 
en dus meer proeven, viel reuze in de 
smaak bij de diverse gasten.

Mosselmiddag

HerfstproeverijHerfstproeverij
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Er was eens…
… een rubriek waarin door een bewoner 
een herinnering naar boven wordt gehaald. 

Om het verhaal /de herinnering meer 
bezieling te geven krijgen we naast 
het verhaal ook een afbeelding te zien 
van het “ding” waarop de herinnering 
gebaseerd is.

We hebben allemaal herinneringen. 
Herinneringen aan iets leuks, pijn, een 
geboorte, een bijzonder cadeau, een 
beeld, sieraad en zo kunnen we nog uren 
doorgaan. In deze U een houtsnijwerkje 
dat mooie gedachten laat bovenkomen.

Mijn verhaal bij dit mooie kleine beeldje: 
Ik heb dit houtsnijwerkje gekregen van 
mijn dochter. Zij ging op reis naar India. 
Een hele stap en wij leefden zeker met 
haar mee. Speciaal was dat ik in de 
weken dat zij op reis was voor haar kind 
zorgde. Na 21 dagen kwam zij naar huis 
en kreeg ik van haar dit geschenk. Het 
leek op een stukje hout met lotusbladen 
aan de buitenkant uitgesneden. Je zou 
het zo in je tas kunnen stoppen. Klein 
maar fijn. Dat was ook de reden van 
deze gift. “Je hebt al zoveel spullen en 
dit is voor momenten dat je in stilte wilt 

zijn. Hier thuis of ergens anders. Het 
is een reismeditatiebeeldje”. Toen zag 
ik pas dat het meer was dan een stuk 
hout met lotusbladeren. Het kon open. 
Hoe fraai kunnen mensen werken met 
hun handen en wie weet met weinig 
gereedschap. Open toonde het twee 
indiaase goden die daar in stilte in 
hun holletje zaten te wachten totdat ik 
voor hen zou verschijnen. Ganesha, 
met een olifantachtig hoofd, die bij 
verering hindernissen weg neemt. Máákt 
hindernissen als je niet vereert, dus dat 
laat je ‘t wel uit je hoofd als je erin gelooft. 
Dat snap ik niet zo goed van die mensen 
daar hoor. Dat ze daar zo in geloven. Maar 
ach, iedereen is anders. De andere godin 
is Lakshmi, van licht, liefde, moed, rijkdom 
en geluk. Ik was blij met het beeldje, het 
verhaal erbij en ik heb het op de rand 
boven mijn bed gezet. En echt, iedere 
avond als ik ging slapen sprak ik tegen 
het beeldje alsof ik tegen mijn dochter 
sprak. Het gaf me troost door er tegen te 
praten. Alsof ze altijd dicht bij me was. 
En dat is dan iets wat ik me weer wél kan 
voorstellen van de mensen daar in India. 
Als je alleen bent kan zo’n beeldje je heel 
veel rust en troost geven. Ik heb het zelf 
mogen ervaren.

Heeft u een mooie herinnering die u met 
ons wilt delen? Laat het weten aan de 
redactie. Uw naam én uw bezitting blijven 
anoniem.

Ganesha en Lakshmi
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Activiteiten vooruitblik…

zondag 9 november 11.30 uur
Muziek op Eeckenrhode met 
duo Appassionata gevolgd door 
Eeckenrhode culinair met een warme 
lunch met een “wild” tintje
Duo Appassionata, cello en piano zoals 
het bedoeld is. Marie-Louise Schwab-van 
Doornum, geboren in Den Haag, haalde 
haar solodiploma piano en de Prijs 
van Uitnemendheid aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag. Ze volgde 
een masterclass bij Eduardo del Pueyo, 
Werner Haas, Badura-Skoda en professor 
Gierzod en heeft concerten verzorgd met 
o.a. de Bulgaarse violist Peter Manuilov 
en de Russische violist Igor Unterberg. 
Ze auditeerde bij Lazar Berman in 
Moskou en werd zijn enige leerlinge. 
Tussen 1981 en 1986 ging ze regelmatig 
naar Moskou om met deze pianovirtuoos 
te studeren. Hij adviseerde haar ook 
samen te werken met Michael Faerman, 
de pianist die in 1975 de Koningin 

Elisabeth wedstrijd op zijn naam zette.  
Van hem leerde ze onder meer de 
Russische techniek en klankkleur aan. 

Marie-Louise Schwab treedt regelmatig 
op en sinds 1998 werkt zij samen met 
de cellist Tomáš Nývlt. Tomáš Nývlt is 
geboren in Praag, Tsjechië. Hij studeerde 
cello bij Josef Chuchro aan het Praags 
Conservatorium en heeft gedurende 
zijn loopbaan bij verschillende orkesten 
en ensembles gespeeld, waaronder het 
Gustav Mahler Jeugdorkest o.l.v. Claudio 
Abbado, het Praags Radio Symfonie 
Orkest, het Kamerorkest Musica 
Bohemica en het Praags basduo samen 
met Ondřej Balcar (cello en contrabas). 

Hiermee heeft hij een brede ervaring 
opgedaan in de praktijk van concerten 
en tournees met een diversiteit aan 
repertoires. Daarnaast is hij als docent 
cello verbonden geweest aan een 
Praagse muziekschool. Tomáš speelt op 
een cello van de Praagse cellobouwer 
Tomáš Haškovec met een strijkstok van 
Milan Oubrecht uit Luby. 

Meer informatie over hun repertoire vindt 
u op hun website:
www.sites.google.com/site/tnyvlt/home

Donderdag 27 november 15.00 uur
Opening nieuwe expositie 
U ontvangt hierover t.z.t. informatie.
De lopende expositie van mevrouw Lidy 
Kwakernaak is te zien tot 27 november.

Oktober 2014 t/m januari 2015

Duo Appassionata
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Zondag 30 november 14.30
Carel ter Linden en Mirjam Karres, 
Om Een Zin
In 2008 verscheen de gedichtenbundel 
Om een zin van Carel ter Linden. 
Gedichten, ontstaan vanuit belevenissen 
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 
voorgedragen 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. Daarover 
schreef de uitgever: 
Als observator is Carel ter Linden 
gefascineerd door de wereld om hem 
heen. Zo boeit de nachttrein hem 
omdat de reiziger het duister in gaat 
en zich vervolgens over geeft aan een 
geheimzinnige bestuurder die hij totaal 
niet kent. Een mol - dat vreemde dier 
dat nooit het daglicht ziet - roept bij 
Ter Linden de vraag op of een mens 
misschien even blind is voor het hogere 
dat hem omgeeft. 
De titel van deze bundel is ‘Om een zin’. 
Een goed alternatief zou ‘Om een laatste 
zin’ zijn geweest. 

Een aantal gedichten verraadt immers 
zijn zoektocht naar zo’n laatste zin, 
waarmee de dichter raakt aan de zin 
van het leven zelf. Gebruikmakend 
van klassieke vormen en trefzeker 
formulerend schrijft Ter Linden een 
ingetogen, herkenbare poëzie, die veel 
lezers zal aanspreken. 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. 
Met haar tweelingzusje de violiste 
Sandra Karres maakte zij in 1995 een 
tournee door Azië. In 1997 won Mirjam 
samen met de altist Rogier van der 
Tak de persprijs op het Internationale 
Kamermuziekconcours in Trapani – 
Sicilië. Ze nam in 2000 deel aan het 
zes weken durende internationale 
kamermuziek festival in Manchester, 
Vermont USA. Ze speelde mee met 
producties van o.a. muziektheatergroep 
Het Filiaal en Orkater. In 2012 
speelde Mirjam met het Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest het tweede 
Pianoconcert van Rachmaninov.

Zondag 7 december 15.00-16.00 uur
Muziek op Eeckenrhode: 
Herenaccoord Valkenswaard
Een bewoner vroeg of er nog eens 
een koor kon komen op eeckenrhode. 
Herenaccoord Valkenswaard werd 
gecontacteerd via een bekende van 
de huismeester. Het is het enige 
mannenkoor uit Valkenswaard. 

Van de “Renaissance” tot “Elton John”…
Om te blijven boeien wordt er gestreefd 
naar een grote afwisseling in het 
repertoire, met muziek uit de
verschillende stijlperiodes: zoals 
Renaissance (16-17de eeuw), Klassieke 
periode (18de eeuw), Romantiek (19de 

Carel ter Linden en Mirjam Karres
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eeuw) en Hedendaagse muziek (20-21ste 
eeuw). Zij hebben zich bovendien 
bekwaamd in Franse chansons. 
Meer informatie en fotomateriaal 
op www.herenaccoord.nl

Tweede kerstdag, vrijdag 26 december 
13.15 uur
Kerstlunch
Kerstmis vier je samen. Ook dit jaar weer 
op Eeckenrhode. Voor de eerste keer 
vindt dit in de middag plaats. Bewoners 
bleken dit prettiger te vinden omdat de 
kinderen die verder weg wonen dan op 
tijd weer thuis kunnen zijn. Iedereen is 
van harte welkom met zijn of haar gasten! 
Mart van Bakel, Thomas Lijdsman en 
team verzorgen een heerlijke warme 
kerstlunch waar u en uw familie of 
vrienden van kunt gaan genieten.

Woensdag 31 december 16.00-18.00 uur
Oudejaarsborrel
Het jaar weer bijna voorbij. Een ieder 
zal het zich op zijn of haar manier 
herinneren. 

Eeckenrhode sluit 2014 af met een 
oudejaarsborrel van 16.00-18.00 uur met 
een glaasje, oliebollen en appelbeignets 
en maakt zich klaar om 2015 te 
verwelkomen en er een prachtjaar van te 
gaan maken! 

Zondag 11 januari, 16.00-18.00 uur
Nieuwjaarsborrel
Elkaar het beste wensen en klinken op 
het nieuwe jaar 2015. 
Bewoners, familie en hun andere gasten, 
personeel en bestuur proosten op het 
nieuwe jaar, onder begeleiding van 
gezellige achtergrondmuziek van pianist 
Wikke van Wershoven. 

Wikke van Wershoven studeerde klassiek 
piano aan het Tilburgs conservatorium. 
Haalde daarbij zijn docent muziek 
diploma, had als bijvak koordirectie 
en is tevens professioneel drummer. 
Sinds 1995 Is Wikke beroepsmatig zeer 
actief met veel uiteenlopende muzikale 
activiteiten. In verschillende bands, 
als vaste drummer c.q. toetsenist of 
als invaller, speelt hij veel in binnen- 
en buitenland. De muziekstijlen lopen 
hierbij uiteen van pop, rock, funk, jazz 
tot Dance. Als pianist begeleidt hij vaak 
koren, solisten en ensembles. We kijken 
er naar uit Wikke te mogen ontvangen op 
deze eerste happening in 2015.

Herenaccoord Valkenswaard
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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 3: Onlangs tm…

De ledenlijsten werden vanaf 
de allereerste leden, zelfs voor 
bewoning van Eeckenrhode, 
op schrift bijgehouden. De 
eerste die werd gevonden in 
het archief dateert uit 1957, 
de laatste handgeschreven 
ledenlijst uit 1987. Het 
digitale tijdperk was 
reeds aangebroken wat de 
handgeschreven overzichten 
tegenwoordig juist zo 
bijzonder maakt. Wie deze 
lijsten bijhield is helaas niet 
meer te achterhalen.
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— In Eeckenrhode bevond zich vroeger 
in de kelder een winkel voordat deze 
naar de D-etage werd verhuisd. Tot 
medio 1974 werd de winkel gerund 
door de Etos, met bijbehorend 
het eiermannetje, de bakker en de 
melkboer.

 Jan Kemper nam medio 1974 de winkel 
over en werd binnen Eeckenrhode 
“Jan van het Winkeltje” en “Onze Jan” 
genoemd.

— In 1978 kwam Frits Jacobs als 
huismeester in dienst, een oom van 
de huidige huismeester Frans. De 
opvolger van Frits, Harrie Dirks, was 
een zwager van Frans’ moeder. Reeds 
36 jaar is deze functie min of meer in 
de familie! Is het toeval dat we zoon 

Lars van “onze huismeester Frans” 
steeds vaker zien helpen met allerlei 
klussen op Eeckenrhode?

— De gemeente Waalre heeft in 1960 
geen toestemming verleend om in 
de bermen langs de Irenelaan te 
parkeren. Gezien het aantal auto’s 
van toen was men van mening dat de 
parkeergelegenheid ruim voldeed aan 
de behoefte.

— Tijdens de lustrumviering van 
Eeckenrhode werden giften gebruikt 
voor de viering zelf en om de tuin 
een opknapbeurt te geven. Zakelijke 
relaties droegen bij, en vanuit alleen 
de bewoners van Eeckenrhode werd er 
Fl.1807,50 opgehaald.

De ‘nootjes’ van voorheen

Brief van het voorstel voor een feestelijke opening van 
Eeckenrhode, d.d. 1 september 1960

Zoals u kunt lezen in deze brief was men in 1960 zeer 
trots op het unieke gebouw met haar diverse faciliteiten. 
Men wilde Eeckenrhode graag onder de aandacht 
brengen van het publiek.
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In memoriam
Mevrouw 

Boer-Schuddeboom 
7 juli 1921 – 1 oktober 2014

Juliana Boer-Schuddeboom is op 
1 oktober overleden in haar vertrouwde 
“Eeckenrhode”.

Toen zij en vader er jaren geleden een 
appartement kochten hoopten zij dat ze er 
tot het einde van hun leven konden blijven 
wonen. En dat is ook zo gebeurd, dankzij de 
uitstekende hulpen die aanwezig waren.

Moeder was een meisje uit de Zaanstreek, 
een nakomertje, die “in zaken” wilde 
gaan, of iets financieels wilde doen. Zij 
werd lerares op de huishoudschool en 
bemoeide zich in haar latere leven, ook in 
Eeckenrhode, met gezond en goed leven; 
met name gezond en verantwoord eten!
Zij was een sociaal bewogen vrouw die 
graag voor andere zorgde en een groot 
luisterend oor had.

Nadat Vader op 14 februari van dit jaar 
overleed ging het snel achteruit met haar. 

Wij zijn dankbaar dat ze zo lang bij ons is 
geweest.
Wij zullen de mensen van Eeckenrhode 
missen en hopen elkaar toch nog geregeld 
tegen te komen.

Een warme groet van mijn broer 
Maarten, zus Koosje en Lies

In memoriam
Mevrouw 

Hannie Reijgers 
7 november 1937 – 13 september 2014

Op 7 november 1937 werd Hannie Reijgers 
geboren in Den Haag. Ze heeft een gelukkige 
jeugd gehad en volgde een opleiding voor 
secretaresse. Hannie trouwde en kreeg 2 
dochters, Jenny en Tonny.

In 1966 vertrok het gezin naar Geldrop. 
Naast moeder zijn, wilde Hannie meer en 
ging werken en een opleiding volgen voor 
schoonheidsspecialiste. Dolgelukkig was ze 
met haar kleine schoonheidssalon. Het paste 
echt bij haar en persoonlijke verzorging bleef 
tot op het laatst voor haar belangrijk.

Er kwamen 2 kleinkinderen Marijn en Floor 
in haar leven en daar genoot ze van. In 2010 
verhuisde ze van Geldrop naar Eeckenrhode 
waar ze een nieuw leven met veel sociale 
betrekkingen begon. Een borreltje met Jaap 
op zijn tijd, of een praatje met Aty op de hoek 
en samen met Florence blies ze nieuw leven 
in het huisblad de Eekhoorn. Verschillende 
bewoners kwamen regelmatig op de koffie 
en ook werden er uitjes gemaakt met de 
scootmobiel-club, die in haar tijd werd 
opgericht. Maandag 1 september werd ze 
plots opgenomen in het St. Annaziekenhuis. 
Rustig is ze ingeslapen op zaterdagavond 13 
september. 

Namens de familie 
danken wij de 
bewoners, verpleging 
en alle andere 
medewerkers en 
vrijwilligers van 
Eeckenrhode.
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5583 AD Waalre
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