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Ziezo… de 40ste hittegolf sinds 1901 
hebben we achter de rug. Zo ook de 
prachtige jubileumdag die we, gelukkig 
net vóór de hittegolf, samen vierden op 28 
juni. Eeckenrhode 55 jaar! Wat was het een 
prachtige en mooie dag. 
De zomer is dit jaar begonnen op 21 juni 
om 18.38 uur. Op die dag beleefden we de 
langste dag van het jaar, wat betekent dat 
de zon die dag de hoogste stand boven de 
horizon bereikte. Eigenlijk is het een beetje 
jammer dat de dagen vanaf dat moment 
al weer gaan korten. Maar zo werkt het nu 
eenmaal met de seizoenen en gelukkig 
hebben we nog heel wat zomerse dagen 
tegoed voordat de herfst op 23 september 
van dit jaar zal aanvangen.

De redactie wenst u daarom hele mooie, 
zonnige en vooral prettige zomerdagen.
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Nootjes Voorwoord

55 jaar Eeckenrhode
Don Walsh en Jacques Piccard (uitvinder 
van de bathyscaaf) vestigen een record; 
ze zakken tot op bijna 10.912 meter in 
de Marianentrog. De Duitse regering 
maakt bekend 280 miljoen Duitse mark 
schadevergoeding aan Nederland te 
betalen, grotendeels bestemd voor 
nazislachtoffers. Radio Veronica 
heeft zijn eerste uitzending vanaf de 
Noordzee. Prinses Beatrix opent de 
Euromast in Rotterdam. De miljoenste 
telefoonaansluiting in Nederland is een 
feit. De grenscontroles in de Benelux 
worden opgeheven. In Bagdad wordt de 
Opec opgericht. Een Belgische senator 
onthult in het Europees Parlement dat 
er een enorme gasbel onder Noord-
Nederland ligt. John F. Kennedy verslaat 
Richard Nixon in de verkiezingen om het 
Amerikaanse presidentschap. KLM start 
de eerste rechtstreekse vluchten tussen 
Amsterdam en New York. Én Serviceflat 
Eeckenrhode opent haar deuren. Om 
zomaar even wat belangrijke momenten in 
het jaar 1960 te benoemen. 
Op 28 juni 2015 hebben we met elkaar 
het 55-jarig jubileum van Eeckenrhode 
gevierd. Samen met mijn vrouw Olga ben 
ik er de hele dag bij geweest. We hebben 
ervan genoten. In deze U kunt u nog even 
nagenieten.

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

Gemeente- en Bibliotheek Eindhoven 
stelt kosteloos 60 boeken per kwartaal 
ter beschikking. De bewoners 
hebben de gewenste genres kunnen 
aangeven. Meer informatie volgt. Een 
gesubsidieerd project om senioren van 
boeken te voorzien, een uitstekend idee! 

De Sociëteit begint erop te lijken. Bij het 
ter perse gaan van deze zomer editie 
worden volop vrijwilligers geworven om 
de Sociëteit op te starten. We houden u 
op de hoogte!

De projectgroep ‘algemene ruimtes’ is 
in volle gang. In de ledenvergadering 
van mei is unaniem toegestemd om 
de volgende fase in te gaan met het 
moderniseren van de algemene ruimtes. 
U wordt op de hoogte gehouden van 
de voortgang en er volgt in augustus 
een bewonersbijeenkomst over dit 
onderwerp.

Op 26 september, op de avond dat het 
Philipskoor ons bezoekt, willen wij 
Stichting ‘Aalst Vooruit’ het bedrag 
overhandigen dat de standhouders van 
de Eeckenrhode Fair op 28 juni hebben 
opgehaald (10% van de opbrengst). 
Dit is een mooi bedrag van € 150,- 
geworden! Mede dank aan de gulle gift 
van ‘onze tuinman’ Will de Kruijf!
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De memoires van Albarda

Sinds 2009 woont de heer Albarda op de 
bovenste verdieping van Eeckenrhode 
in een appartement met een waanzinnig 
dakterras. De redactie van U sprak met 
hem over zijn jeugd, zijn eerste serieuze 
liefdesrelatie met een Tsjechische 
en de oorlog. Het gesprek begon als 
interview maar ontwikkelde zich al snel 
tot een fascinerende monoloog. Na twee 
gesprekken van in totaal vijf uur was 
slechts een deel van het verhaal verteld en 
besloten we de memoires te publiceren in 
twee edities van de U. In deze U het eerste 
deel van de Memoires van Albarda. 

Waar bent u geboren?
‘Ik ben op 21 feb 1924 in Batavia (nu 
Djakarta) geboren. En opgegroeid 
in een gezin met mijn vader, moeder 
en een jongere broer. Mijn vader was 
agent bij de Java-China-Japan lijn. Hij 
was verantwoordelijk voor het hele 
logistieke proces van scheepsladingen 
in verschillende havens waaronder die 
van Hong Kong en Kobe. Men vescheepte 
voornamelijk suiker naar Japan en kwam 
retour met Japanse technische producten. 

Mijn grootvader was ooit hoogste man in de 
Nederlandse Marine. In WOI voerde hij het 
gezag over de Nederlandse vloot in Indië en 
was gericht op het buiten de deur houden 
van Japan. Mijn vader is aangestoken met 
het marine-virus en volgde het Instituut 
van de Marine in Den Helder. Mijn moeder 
is opgegroeid in Den Haag en na de eerste 
wereldoorlog met mijn vader getrouwd, 
in Surabaya. Haar vader (mijn opa) was 
burgemeester van Surabaya. Omdat na 
het einde van de oorlog het mes in de 
marine werd gezet koos mijn vader voor de 
commerciële vaart.’

Wat voor opleiding heeft u gevolgd?
‘Ik ben op mijn 6e jaar voor het eerst 
onderwezen. Wij woonden toen in Kobe, 
Japan. Omdat daar geen Europese 
scholen waren volgde ik het De Clerck’s 
systeem. Mijn ouders ontvingen 
maandelijks een envelop met lesmateriaal 
en toetsen. Mijn moeder was feitelijk mijn 
eerste juf. Ik wist toen niet beter dan dat 
het zo werkte. Op mijn 9e jaar kwam ik 
tijdens ons tweede Nederlandse verlof 
op een Nederlandse school en kon toen 
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dit onderduikadres reisde ik door het hele 
land. Toen de schipperszonen werkloos 
raakten was er op een bepaald moment 
geen plaats meer voor mij. Ik wist toen 
niet meer waar ik naartoe moest en wat 
ik moest doen. Ik had geen opties om te 
kunnen onderduiken en heb er uiteindelijk 
voor gekozen om mij te melden bij een 
arbeidsburo. Vervolgens ben ik in een 
fabriek in Luckenwalde (ten zuiden van 
Potsdam) te werk gesteld en verbleef ik 
in een aangrenzend kamp. Het was een 
onderdelenfabriek voor oorlogsmateriaal. 
In de fabriek werkte vele nationaliteiten; 
Fransen, Italianen, Serven en ook 
Nederlanders.’

De eerste liefde
‘In mijn kamp verbleven alleen mannen. 
In het naastgelegen kamp verbleven 
Tsjechische jongemannen en vrouwen. 
Daar is toen tijdens een muziekavond mijn 
eerste serieuze liefdesrelatie ontstaan 
met Jirka Janakóva, een Tsjechische. 
Dat begon natuurlijk niet serieus. Er was 
voortdurend honger, maar we maakten er 
met elkaar het beste van. 

Toen de Russen dichterbij kwamen en 
er voor de fabriek door stukgeschoten 
spoorlijnen minder emplooi was werd de 
Tsjechische ploeg naar huis gestuurd. 
Ondanks dat we elkaar hadden beloofd 
contact te houden leek het aanvankelijk 
het einde van onze relatie.’

moeiteloos meekomen. De lessen die ik tot 
dan van mijn moeder had gekregen waren 
kennelijk van het juiste niveau geweest. 
De laatste klassen van de lagere school 
en de eerste twee klassen van de HBS 
heb ik in Batavia afgerond. De HBS heb ik 
vervolgens aan het Christelijke Lyceum in 
Zeist afgerond. In die tijd woonde ik op het 
gelieerde internaat in Zeist.’

Hoe heeft u de oorlog overleefd?
‘Op de dag van de invasie op 10 mei 1940 
kregen we op het internaat te horen dat we 
naar huis moesten. Ik ben diezelfde dag 
met al mijn mede-internaatsbewoners naar 
het Westen gefietst en heb de gevechten 
om Ypenburg, die de Nederlanders toen 
wonnen, op afstand meegemaakt. Die 
dag ben ik terecht gekomen bij een tante 
in Den Haag. Na de zomervakantie ben 
ik teruggegaan naar Zeist. Omdat de 
Duitsers het internaatsgebouw hadden 
bezet zijn we eerst gaan wonen op 
een andere locatie in Zeist. Nadat de 
Duitsers het internaat vrijgaven zijn 
we teruggegaan. In 1941 heb ik mijn 
HBS-diploma behaald. Vervolgens ben ik 
in Delft Scheepsbouw gaan studeren. In 
1943 is als gevolg van de Teken-kwestie TH 
Delft gesloten, net als alle universiteiten 
en hogescholen in het land. Besturen 
en medewerkers van veel organisaties 
in het land weigerden een door Duitsers 
voorgelegde verklaring te ondertekenen. 
Het maakte mij studie-loos. Voor mij het 
begin van een nieuwe periode in de oorlog. 
Mijn voogd, verre familie, regelde dat ik op 
een binnenvaartschip terecht kwam. Op 

1933, de hele familie aan de Madioenweg.

...de enige foto die ik van Jiřka heb 5
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De bevrijding
‘De Tsjechen vertrokken in november 
1944. De bevrijding door de Russen in 
maart werd door ons met angst en beven 
tegemoet gezien. Zodra de Russen in 
Luckenwalde binnentrokken zijn we met 
een groep Nederlanders aan de loop 
geslagen. Er was sprake van een volledig 
ontregelde situtatie. Honderduizenden 
mensen met allerlei nationaliteiten 
krioelden door elkaar. Allemaal op weg 
naar Amerikaans gecontroleerd gebied, 
waar dat dan ook zou mogen zijn. 
Voor de meesten volstrekt onduidelijk 
waar de grenslijn lag. We hebben toen 
ongeveer een week gelopen voordat we in 
Wittenberg aankwamen. De brug over de 
Elbe was aan flarden gebombardeerd. Een 
oversteek werd door de Russen onmogelijk 
gemaakt. Ons werd aangeboden richting 
Odessa te gaan om vandaar uit per boot 
naar West-Europa te gaan. Voor ons 
een onaantrekkelijk aanbod. We zagen 
ons genoodzaakt om een andere route 
te vinden. Om de Elster en Elbe over te 

komen zijn we met een man of zeven in een 
gevonden afgezonken bootje de rivieren 
over gepeddeld met wilgetakken en wat 
dies meer zij. Wittenberg was overigens de 
plek waar de Russen en Amerikanen elkaar 
tijdens de invasie tegen het lijf liepen - 
elkaar voor het eerst ontmoetten.’ 

Een lange weg terug naar Nederland
‘De Elbe overgestoken zijnde kwamen we 
in gebied, dat door het Amerikaanse leger 
bezet was. Zij zetten ons per vrachtwagen 
op transport naar Leipzig.  Dat was een 
massale operatie. Een onsmakelijk verhaal, 
maar wel aan de orde van de dag, we zaten 
onder de luizen, iedereen! In Luckenwalde 
werd al het nodige gedaan om luizenvrij 
te geraken. In Leipzig kregen we in een 
voormalig Duitse kazerne, op dat moment 
in handen van de Amerikanen, wederom 
een behandeling. Op dat moment komisch 
omdat het in onze beleving de zoveelste 
zinloze poging was om van de luizen af 
te komen. Maar, deze behandeling bleek 
te werken. Het was de eerste toepassing 
van het toen nieuwe DDT. Omdat op het 
moment dat we in Leipzig arriveerden 
Nederland nog niet bevrijd was hebben 
de Amerikanen ons naar een Gutshof 
(boerderij met soort van kasteelachtige 
woning) ten Noorden van Leipzig gebracht. 
Daar hebben we circa 3 weken gewacht 
op goed nieuws uit Nederland. Tegen die 
tijd woog ik minder dan 60 kg, ik was meer 
dan mager. De Amerikanen voorzagen ons 
van ‘fieldrations’ (rantsoenen), waarmee 
we op krachten konden komen. Door het 
schrijnende tekort aan vitaminen werd het 
Amerikaanse voer aangevuld met heel veel 
radijsjes, op dat moment de enige oogst 
van de Gutshof.’

Volle winkels en echte bedden
‘Toen eind april 1945 de vooruitzichten 
voor Nederland verbeterden werden we 
op 25 april per trein op transport gezet 
om via onder meer Frankfurt, Metz 

1930, op het strand van Tarumi met jonken 6
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(Frankrijk) en Luxemburg-stad na drie 
dagen in het toeristenplaatsje Godinne 
sur Meuse in België te arriveren. We 
hadden onderweg de Fransen en Belgen 
zien uitstappen. Na jarenlange honger 
en vieze harde strozakken waanden we 
ons in België voor het eerst weer in de 
beschaving. Volle winkels, echte bedden 
en veel auto’s. We zijn ongeveer een 
week in Godinne sur Meusse gebleven. 
Van daaruit zijn we naar Oudenbosch 
gegaan waar we gescreend werden door 
de BS (Binnenlandse Strijdkrachten). 
Misdadigers, collaborateurs etc. werden 
daar uit de mensenstromen gefilterd. Ook 
ik werd gevraagd naar mijn oorlogsjaren. 
Na mijn verhaal te hebben aangehoord 
kon ik doorreizen.’ 

Tsjechische les
‘Uiteindelijk ben ik via wat omzwervingen 
terecht gekomen bij familie in Amersfoort. 
Mijn ouders zaten toen nog in Indië. En ik 
had nog steeds een relatie met Jirka. Van 
1944 t/m 1947 was dit slechts een relatie 
op afstand. Jirka heeft me toen geholpen 
om Tsjechisch te leren. Met de roman 
“Babička”  en woordenboek Tjechisch-
Duits heb ik mij de taal aardig machtig 
gemaakt. En konden we in het Tsjechisch 
corresponderen. Het vervolgen van mijn 
studie was nog niet mogelijk omdat de 
TH nog gesloten was. En toen de TH weer 
opende ontbrak het ons aan geld om weer 
aan de studie te gaan. Mijn ouders kwamen 
in 1946 weer terug naar Nederland. Om 
geld te verdienen ging ik aan de slag bij 
de KLM op het vrachtkantoor in Den Haag. 
Mijn ouders wilden het vervolg van mijn 
studie betalen, maar ik moest daarvoor 
eerst een jaar bijspijkeren om weer op het 
oude niveau te komen.’

Ja of nee?
‘Een hele mooie bijkomstigheid van mijn 
baantje bij de KLM was dat ik gratis mocht 
vliegen. En dat bracht mij naar Praag. 

Tot die tijd correspondeerde ik regelmatig 
met Jirka, maar kreeg onvoldoende 
duidelijkheid of en hoe zij een toekomst 
voor ons zag. Ik heb haar toen een brief 
gestuurd met alleen de woorden ‘Ik 
kom’. Ik wilde duidelijkheid, een reis naar 
Tsjechië leek mij de snelste weg naar een 
antwoord. In Praag aangekomen ben ik 
overgestapt op een lokale vlucht naar 
Mährisch-Ostrau. Een bizarre vlucht in een 
3-motorige JU-52, want, als enig passagier 
naast de piloot zijn we afgeweken van 
de route om over de woonplaats van 
mijn geliefde te cirkelen. Aangekomen 
in Tichau trof ik haar ouders. Jirka was 
aan het werk in een fabriek van Tatra. Ik 
ben toen op de fiets gesprongen en naar 
de fabrief gegaan om haar op te halen. 
We hebben toen lang en indringend met 
elkaar gesproken. De afstand tussen haar 
katholieke geloof en mijn overtuigingen 
bleken te groot om onze relatie voort te 
zetten. Ik was daar verdrietig over, maar 
opgelucht dat het uitgesproken was.’ 

Lees in de volgende U het vervolg op de 
Memoires van Albarda.
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Activiteiten terugblik…
Lezing Dr. Polak

Hoewel het onderwerp, medische 
beslissingen rondom het levenseinde, 
niet gemakkelijk is was de opkomst 
op 14 april groot. Bijna 60 toehoorders 
bezochten de lezing van Cardioloog 
en SCEN arts Dr. Polak. Hij wist het 
onderwerp luchtig te brengen, zelfs 
van tijd tot tijd met humor. Er kwamen 
vragen vanuit de zaal en na de afsluiting 
werd er onderling nog even nagepraat. 
De uitleg van Dr. Polak bracht voor de 
meeste toehoorders duidelijkheid en dat 
werd zeer op prijs gesteld.

Tieners van Toen 
Zondag 19 april verschenen er om 
kwart over tien 25 dames voorzien van 
veel roze assecoires op Eeckenrhode. 
Kopje koffie, wat babbelen en inzingen 
en om 11 uur stond het hele koor 
“tieners van toen” in de startblokken. 
Er werden allerlei liedjes ten gehore 

gebracht, nederlands- engels, franstalig 
en er werden zelfs twee indonesische 
kantongs gezongen. Na de pauze 
werd een act opgevoerd door twee 
verkleedde dames van het koor, die 
met krakende stem het bekende “in een 
rijtuigie” lied zongen. Hoewel af en toe 
een nootje van de notenbalk viel, was 
het vooral gezellig, kon er vaak worden 
meegezongen en geklapt en ging 
iedereen met een glimlach naar huis. 
Verkoop hobby artikelen, (foto)
Voordat ze gestart waren op 21 april 
werd al het nodige verkocht. Liana 
en Hans Vervoort verkochten in de 
hal leuke hobby artikelen tegen een 
lage prijs. Het één nog leuker dan het 
andere! Naast de bewoners liet ook het 
personeel zich verleiden om een mooi 
cadeau artikel te kopen. We zien ze 
graag een keer terug!

Koningsdag 
Koning Willem Alexander kondigde 
het reeds aan, de Koningsdag was dit 
jaar voor het eerst op 27 april en in 
nieuwe stijl. Prinses Beatrix was niet 
mee op pad sinds 1980, dat was toch 
even wennen! Onder het genot van 
koffie, oranjesoesjes en een glaasje 
oranjebitter was de uitzending van de 
NOS op groot scherm te volgen, dit jaar 
voor de laatste keer begeleid door Sjaan 
die bij het ter perse gaan van deze U 
reeds met pensioen is. Sjaan, enorm 
bedankt!

Drukbezochte lezing van Dr. Polak

“Tieners van Toen”
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Bevrijdingsdag en muziek Allround 
Music

Terwijl de vlag wapperde op het 
voorterrein op 5 mei, zorgden de heren 
van Allround Music voor een gezellige 
middag met melodieën van weleer. 
Herinneringen kwamen boven, klapper 
op deze dag is en blijft natuurlijk 
Vera Lynn met het befaamde ‘We’ll 
Meet Again’. Er werd mee geneuried, 
gezongen en gedeind onder het genot 
van een borrel en een hapje.

Huisopticiens
Of het om een oogmeting gaat of kleine 
defecten aan een bril , de Huisopticiens 
regelen het op locatie. Reeds jaren 
bezoeken zij trouw één maal per jaar 
(dit jaar werd het 6 mei) Eeckenrhode. 
Zij werken steeds meer op locaties 
om tegemoet te komen aan de vraag, 
professionele hulp aan huis. Een aantal 
bewoners werd weer vooruit geholpen!

Schoenenverkoop van der Wilt en Zoon
Zij komen graag op Eeckenrhode, van 
der Wilt en Zoon uit Badhoevedorp. 
Mevrouw Rieck, bewoonster, regelde hen 
reeds jaren geleden en de traditie wordt 
voortgezet. Het is voor de bewoners 
uiterst handig om in het gebouw nieuwe 
schoenen uit te zoeken en te kopen, 
er kan naar hartenlust gepast worden. 

Bovendien zijn deze heren van de service 
en zeer hulpvaardig. Tijdens de koffie 
werd er genoten van een heerlijk stuk 
taart, want 12 mei is ook de Dag van 
de Verpleging en die wilden we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan!

Gedichten en muziek

Zondag 17 mei waren het , buiten de 
muzikale begeleiding door Martijn Kuijten 
uit Gemert, grotendeels woorden die 
door de microfoon naar ons toe kwamen. 
Woorden die soms rijmden op elkaar en 
vaker niet. Hub Dohmen van Uitgeverij 
Heimdall uit Waalre, had voor deze dag een 
viertal dichters (Ruud van Neerven, Hans F. 
Marijnissen, Auguste van der Molenschot 
en Jack van Hoek) uitgenodigd. Zij 
hebben voorgedragen uit eigen werk. 
Voor Eindhovenaar Jack van Hoek was 
het een speciale dag. Zijn nieuwe bundel 
“hagelslag” werd gepresenteerd. Hieruit 
droeg hij enkele gedichten voor. De taal der 
gedichten is soms moeilijk te volgen en op 
deze dag was het helaas soms wat moeilijk 
te verstaan. Toch werden veel one-liners 
met humor ontvangen en werd menige 
wat zwaarmoedige zin serieus beaamd. 
Gedichten blijven speciaal en raken ons 
soms diep. 

Trio Allround Music
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Pinksteren aspergelunch, Tweede 
Pinksterdag

Een tongstrelende proeverij van vijf 
gangen met als thema asperges, team 
Lijdsman en van Bakel had op 25 
mei, zijn uiterste best weer gedaan. 
Ruim 50 bewoners en gasten genoten 
wederom van een culinaire middag. 
Omdat asperges seizoensgebonden 
zijn houden we deze activiteit met 
Pinksteren zeker in het programma.

Muziek, Olga van der Pennen en haar 
muziekvrienden
Olga van der Pennen bezoekt 
Eeckenrhode regelmatig met zeer 
diverse programma’s en artiesten. Op 
deze zonnige zondagochtend van 7 
juni nam ze ons mee met een muzikale 
reis door Italië, samen met sopraan 
Odilia Carmen Shirica uit Roemenië, 
tenor Guido Smeets uit het Verenigd 
Koninkrijk, Bas Dietzenbacher uit 
Nederland en als verrassing de 10-jarige 

Jasmien Sloot die op piano het concert 
mocht beginnen. Bekende en minder 
bekende stukken passeerden de revue. 
We kijken uit naar eind oktober als Olga 
met weer een heel ander programma ten 
tonele zal verschijnen. 

Lezing: Kunst, door Erna Charbon
Erna wist de aanwezigen schilderijen uit 
de 17e eeuwse Hollandse schilderkunst 
van een heel andere kant te belichten. 
De symboliek in deze schilderijen 
werden vaak pas zichtbaar toen zij ze 
aanwees en vertelde. Alles had een 
betekenis. Ontzettend interessant, en 
inderdaad zie je een schilderij op een 
heel andere manier dan aanvankelijk het 
geval is.

Jubileum: 55 jaar Eeckenrhode, 28 juni
Kijkt u op pagina 14 tot en met 18 voor 
een prachtige terugblik.

Team Lijdsman & van Bakel in actie

Carmen, Guido en Olga

Jasmien Sloot
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De delegatie van het Philipskoor geven een voorstelling met ca. 20 zangers in  
4 stemmen (sopraan, alt, tenor, bas). Verder hebben zij voor deze gelegenheid een 
dirigente (Willy de Rooij) en pianiste (Gerlies van der Jeugd) uit eigen gelederen 
geworven, en wordt voor dit optreden speciaal gerepeteerd. 

Gezien de gemeenschappelijke 
(Philips) oorsprong van Eeckenrhode 
zal het Philipskoor, speciaal ter 
gelegenheid van het 55 jarig bestaan 
van Eeckenrhode, voor het eerst in 
een kleinere (kamerkoor)bezetting 
optreden. Dit concert zal plaatsvinden 
in Eeckenrhode op zaterdag 26 
september van 19:30 tot 20:30. Een niet 
te missen primeur dus! Hierbij zullen er, 
onder pianobegeleiding en a capella, 
werken van o.a. Mendelsohn (1809), 
Brahms (1833), Fauré (1845), Poulenc 
(1899), Rutter (1945), Purcell (1659) en 
Lauridsen (1943) ten gehore worden 
gebracht.

Het Philips’ Philharmonisch Koor 
(opgericht in 1937) is een bijzonder 
stukje Philips erfgoed. Het gemengde 
koor bestaat uit circa 70 goed 
geschoolde, enthousiaste zangers, en 
heeft zich ontwikkeld tot een van de 
beste amateurkoren van Nederland.  

Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 26 september van 19.30 tot 20.30 uur

Jubileumconcert 
“Eeckenrhode 55 jaar”
met delegatie Philipskoor

1960 – 2015

Elk jaar produceert of neemt het 
koor in samenwerking met orkesten, 
dirigenten en vocale solisten deel 
aan diverse grote concerten, zoals 
de Matthäus Passion van J.S. Bach 
die traditioneel in samenwerking 
met Philharmonie Zuid Nederland 
(voorheen Het Brabants Orkest) wordt 
uitgevoerd in o.a. het Muziekgebouw 
in Eindhoven. Uiteraard werkt het 
koor ook op gezette tijden samen met 
het Philips Symfonisch Orkest, zoals 
onlangs in een gezamenlijke productie 
van Porgy & Bess van G. Gershwin in 
o.a. het Concertgebouw in Amsterdam 
en Tivoli Vredenburg in Utrecht, en met 
de Philips Harmonie. Het voltallige koor 
wordt artistiek geleid door Béni Csillag 
(dirigent) en Mark van Platen (repetitor). 

De volledige lijst van concerten en 
uitgevoerde werken is te zien op 
www.philipskoor.nl.

Unieke gebeurtenis
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Activiteiten vooruitblik…

donderdag 23 juli 13.00 uur
Jaarlijkse barbecue

In de zomertijd organiseert Eeckenrhode 
extra activiteiten door de week. 
Een feestelijke barbecue met mooie 
producten is inmiddels een traditie 
geworden. Altijd gezellig en lekker, ook 
dit jaar weer!

donderdag 6 augustus 13.00 uur
High Tea  

Dat het keukenteam een uitstekende 
High Tea kan verzorgen hebben zij reeds 

meerdere malen bewezen. Hoewel de 
tijd normaal gesproken aan het eind 
van de middag gebruikelijk is volgens 
de traditie hebben wij ervoor gekozen 
om 14.00 uur van start te gaan omdat 
bewoners erom vroegen.
Hartige en zoete producten en 
heerlijke smaken thee zijn samen met 
gezelligheid de ingrediënten voor deze 
middag.

zondag 16 augustus 13.00 uur
Indonesische Middag
De bevrijding van Nederlands Indië 
wordt reeds jaren herdacht op 
Eeckenrhode. Dit jaar combineren we 
Indonesische dans met de lunch, korte 
Indonesische dansen afgewisseld met 
een heerlijke Indonesische maaltijd. 
In 2014 was het de warmste dag van 
het jaar en waanden wij ons echt 
even in Indonesië met bijpassende 
temperaturen! Slamat makan!

juli 2015 t/m oktober 2015 
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woensdag 26 augustus 15.00 uur
Opening nieuwe expositie 
Carel en Anne Bullens exposeren hun 
schilderwerken van september t/m 
november.

zondag 30 augustus 11.00 uur
Koffieconcert met Frans van Tuyl 
(piano) & gasten
Verdere informatie volgt.

zondag 12 september 13.00 uur
Mosselmiddag

De R is in de maand, en er mag weer 
gesmuld worden van de mosselen. 
Team Lijdsman en van Bakel zorgen 
echter óók voor de niet-liefhebbers van 
mosselen. Wanneer u zich aanmeldt 
voor deze middag kunt u doorgeven of u 
het alternatief belieft.

zaterdag 26 september 19.30 uur
Jubileumconcert “Eeckenrhode  
55 jaar” met delegatie Philipskoor.

Kijkt u voor meer informatie op pagina 10.

zondag 10 oktober 13.00 uur
Culinair: Herfstproeverij 

Het weer verandert, de kleuren in de 
natuur veranderen en de bladeren gaan 
weer vallen. Ondanks het gure weer 
dat in herfst voorkomt, is het in de zaal 
van Eeckenrhode warm en gezellig. 
Met ingrediënten die bij de herfst 
horen worden de mooiste gerechten 
geserveerd uit eigen keuken.
Laat u zich ook weer verrassen?

zondag 8 november
Noteer alvast in uw agenda: 
Kinderen Koken!
Kinderen en kleinkinderen gaan die dag, 
onder begeleiding van professionals, aan 
de slag in de keuken van Eeckenrhode om 
een heerlijke maaltijd te bereiden. 

Verdere informatie volgt.
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Zondag 28 juni was het zover. Na 
maandenlange voorbereiding was 
het tijd voor een feestje. Een feest ter 
gelegenheid van het 55-jarig jubileum 
van Eeckenrhode. Al enige tijd geleden 
ontstond het plan om deze verjaardag niet 
ongemerkt voorbij te laten gaan!

De dag begon al vroeg met de opbouw 
van kraampjes, statafels en overig 
meubilair. Er werden bloemstukken 
geplaatst. En niet onbelangrijk, de 
scones, gebakjes en koekjes die door de 
keuken van Eeckenrhode waren gemaakt 
moesten uitgebreid worden voorgeproefd 
samen met een eerste kop koffie. Vanaf 
een uur of twaalf begonnen de eerste 
kraampjeshouders hun waren uit te 
stallen. En omstreeks 13.00 uur hoorden 

we al van verre het eerste geronk van 
een oldtimer door de Irenelaan klinken. 
De band deed nog even een soundcheck 
voordat het feest kon beginnen. De 
parkeerplaats begon vol te stromen 
met klassieke auto’s en bezoekers. Een 
paar verdwaalde spetters mochten de 

Bubbels, jam en bolides!
Eeckenrhode viert 55ste verjaardag goed

Het beloofde een mooie dag te gaan wordenDe band deed de laatste soundcheck
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pret niet drukken. In tegenstelling tot de 
voorspellingen was soms ook de zon van 
de partij. De ingrediënten voor een mooie 
dag waren voorhanden.

De heer Brenninkmeijer, de nieuwe 
burgervader van Waalre trapte af met een 
feestrede. Hij memoreerde de historie 
van Eeckenrhode en de belangrijke 
rol van Eeckenrhode in de huidige tijd 
waarin een steeds grotere groep senioren 
kiest voor een veilige woonomgeving. 
Hij vertelde dat hij heeft overwogen om 
zelf op Eeckenrhode te komen wonen! 
Brenninkmeijer droeg zijn rede ook op aan 

het recente overlijden van Eeckenrhodes 
oudste en tevens langst wonende 
bewoonster Mw. de Jong: Zij overleed op 
19 juni jl. op 99-jarige leeftijd na bijna 28 
jaar op Eeckenrhode te hebben gewoond.
Brenninkmeijer besloot zijn speech met 

het heffen van het glas en Eeckenrhode 
een mooi en lang leven toe te wensen 
dat nog minstens 45 jaar zou mogen 
duren. De volgende spreker was de heer 
Heeswijk, voormalig directeur-eigenaar 
van het bouwbedrijf dat Eeckenrhode in 
1959-1960 heeft gebouwd. Hij benadrukte 
dat het bedrijf geen aannemer was, maar 
een bouwer. Een bouwer van voornamelijk 
zwembaden, waaronder de Tongelreep en 
scholen en ook Eeckenrhode. In die tijd 
verliep het bouwproces nogal anders dan 

De kraampjes waren opgebouwd

Burgemeester Brenninkmeijer startte met een 
een feestrede

Het publiek luisterde aandachtig

De bouwer van Eeckenrhode
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Blinkend materieel van familie Rieck

... wie gaat er mee in mijn MG? Moeder en zoon Rieck

Iedereen had een glas, sommigen twee

De oudste, een Ford uit 1929 (niet blauw!)

Mevrouw Verhoeven, onze Thé en Sjaan
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vandaag de dag. Hij kon zich herinneren 
dat de communicatie tussen de architect 
en de bouwer niet altijd vlekkeloos verliep.
Na de speeches werden de oldtimers 
gestart en konden bewoners en hun 
gasten instappen voor een rondrit. 
Sommige bewoners hadden een hele 
duidelijke voorkeur voor de auto waarin 
ze wilden meerijden - ‘In die auto heb ik 
mijn rijbewijs gehaald’. Alle auto’s zaten 
vol voor een mooie rondrit door Waalre 
en omgeving. Ook oud-burgemeester van 
Waalre Henri - van Wijkersloot reed mee 
met een knalrode TVR. Ondertussen was 

de Eeckenrhode Fair geopend. Er werden 
kinderkleren, sieraden, kunst en handge-
maakte wenskaarten verkocht. Hovenier 
Will de Kruijf stond met een kleurrijk 
aanbod van bloemen en planten. Ook de 
Gemeente Waalre was present met een 
standje. Kinderen konden aan de slag met 
het maken van een schilderij. 10% van 
de opbrengst van de Eeckenrhode Fair is 
bestemd voor Stichting ‘Aalst Vooruit’. Zij 
zullen een cheque van € 150,- ontvangen 
op 26 september. Tijdens alle activiteiten 
speelde het duo Kauffeld & De Jong swin-
gende muziek uit de jaren ’20, ’30 en ’40.

Atie van Tricht en Florence Sommer deden 
uitstekende zaken 

Dames prefereerden het open rijden Echt iedereen had er veel verstand van

De heer Albarda en Mevrouw van Tricht 
sneden de jubileumtaarten aan
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Na terugkomst van de oldtimers was er 
een gezellige borrel. Omstreek 17.30 uur 
opende het tapasbuffet. Nog nooit namen 
zoveel mensen deel aan een buffet... zelfs  
het terras zat vol. Het was dringen voor het 
tapasbuffet en bijzonder gezellig. Voor het 
dessert sneden bewoners de heer Albarda 
en mevrouw Van Tricht de jubileumtaarten 
aan. Die smaakten voortreffelijk. Na een 
paar laatste nummers van de band werd 
de dag afgesloten met een zeer voldaan 
gevoel. Eeckenrhode had zijn 55-jarig 
bestaan goed gevierd.

Mevrouw van den Heuvel en dochter tussen 
de bloemen

Zelfs het opruimen was gezellig

De kinderen konden schilderen

‘... zal ik deze ketting nou wel of niet kopen?’

De heer van Baaren had het naar zijn zin
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De tuinen van
Will de Kruijf

WWW.W I L L D E K RU I J F. N L

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

Alles op het 
gebied van daken!

Nieuwe dakbedekking 
of lekkage bel:
040 3030 750
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In memoriam
Diny Copray – 

van Poppel
25 maart 1926 – 21 juni 2015

16 Mei 2015 waren Diny en Jan 
Copray van Poppel 65 jaar getrouwd. 
Het was de dag dat de foto werd 
genomen terwijl zij, mam, genoot 
van harp, zang en een gezellig 
samenzijn. Haar favoriete nummer 
‘daar bij die molen’, zij was immers 
een molenaarsdochter, werd 
gespeeld en gezongen en zo ook 
werd door allen die aanwezig waren 
bij haar afscheidsdienst op 27 juni 
dit lied meegezongen. Al jaren leefde 
mam in stilte naast haar Jan maar 
sprak des te meer op non-verbale 
wijze. Van haar kregen we de 
boodschap dat spreken zilver is en 
zwijgen goud. We mochten ervaren 
dat samenzijn zonder woorden ook 
héél bijzonder kan zijn. We hebben 
op 21 juni, de eerste dag van deze 
zomer, op een prachtige manier 
afscheid van haar mogen nemen. 
Dank u wel voor vriendelijkheid, 
acceptatie en goede zorgen. Vooral 
dank aan het team van Eeckenrhode 
voor de liefdevolle verzorging en 
begeleiding. 

Dank je wel mam. Irene

In memoriam
De heer Jaap Koning
17 januari 1921 – 15 juni 2015

In september 2007 kwam Jaap 
Koning op Eeckenrhode wonen. Hij 
genoot van het wonen onder ouderen 
en de mooie omgeving. Er werd veel 
gefietst en toen dat niet meer kon, 
kwam er een scootmobiel en zette hij 
regelmatig Bourgondische tochtjes 
uit voor de door hem opgerichte 
scootmobielclub. Ook andere 
ontspanningsbijeenkomsten, zoals 
het biljarten en bridgen, organiseerde 
hij graag. Jaap was een aimabele 
man, opgewekt en betrouwbaar, die 
in de mens, zowel fysiek als 
geestelijk, geïnteresseerd was, 
waardoor hij al snel vele goede 
contacten in het huis had; altijd in 
voor een praatje, schuwde hij ook 
moeilijke gesprekken niet. 
Met zijn creatieve en praktische 
instelling was hij behulpzaam voor 
zowel bewoners als personeel en 
dacht hij graag mee over hoe een 
en ander verbeterd kon worden op 
Eeckenrhode, de plek waar hij zich 
tot het laatste toe thuis heeft gevoeld. 
Jaap Koning overleed op 15 juni 2015 
op 94-jarige leeftijd.
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Op het terras van Eeckenrhode staat een 
kunstwerk dat geschonken is door de 
nabestaanden van wijlen Mevrouw Miriam 
Roozen, bewoonster van Eeckenrhode. 
Met het uitzoeken van haar bezittingen 
stuitte de familie op de omschrijving van 
het kunstwerk en haar nicht Marielot Mol 
stuurde het toe.

Het verhaal van ‘Flying Away’, serpentijn, 
door Josina van Amsterdam 2004:
Dit beeld in de steensoort Serpentijn 
maakte ik in de zomer van 2004. Ik heb 
het gemaakt volgens de ‘taille direct’ 
methode. Dat wil zeggen dat ik een steen 
zie met een bepaalde vorm of kleur die 
me direct op de één of andere manier 
aanspreekt. Dat was ook het geval bij deze 
steen, die al enige tijd in mijn tuin lag om 
bewerkt te worden. Ik begon te hakken 
met een tandbeitel en daarna met een 
gladde beitel. De vogel kwam als vanzelf 
uit de steen. Hij of zij had als het ware al 
die tijd in de steen opgesloten gezeten en 
werd nu bevrijd.

De vogel heb ik toen bewerkt met een 
grove vijl en daarna met steeds fijnere 
vijlen. Daarna gepolijst met steeds fijner 
schuurpapier met behulp van water. Onder 
mijn handen ontstond er een steeds 
mooier wordende vogel. Ik zette hem in 
mijn tuin.

Het is een mythologische vogel. 
Omdat het geen afbeelding is van een 
échte vogel, maar een vogel die tot de 
verbeelding spreekt. Ik gaf de vogel 
als titel mee: “Fly Away”. Het geeft het 
gevoel weer van weg te willen vliegen 
naar onbekende verten. Dingen te zien 
die met het gewone oog niet gezien 
worden. De vogel kent de vrijheid van 
de kosmos en voelt zich verbonden met 
de natuur. Met de elementen lucht, wind, 
water en vuur. En met spirit.

Deze vogel krijgt een mooie plek in de 
tuin van Miriam Roozen in Waalre. Ik wens 
Miriam en alle andere bezoekers heel 
veel plezier van deze vogel. Door naar 
deze vogel te kijken kun je je gedachten 
weg laten vliegen en met deze vogel 
meevliegen naar onbekende oorden.

Kunstwerk 
terras 
Fly Away…
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In memoriam
Eduard Tonneijk
8 juli 1935 - 3 juli 2015

Eduard Tonneijk overleed op 
3 juli 2015 in het hospicehuis  
“De Regenboog” op Eikenburg.
Eduard heeft ruim 15 jaar op 
Eeckenrhode gewoond. 
Samen met zijn vriendin
Willemien hebben ze daar heel 
mooie jaren beleefd. De eerste tijd 
samen reizen maken, later toen de 
gezondheid van Willemien afnam, 
heeft hij tot het laatst de zorg voor 
haar op zich genomen.

Tot een paar maanden geleden, de 
gezondheid van Eduard ook begon 
te verminderen en na een paar 
ziekenhuisopname’s zijn conditie zo 
ver was afgenomen dat opname in 
het hospice nodig was.
Hij is daar rustig ingeslapen.

Namens beide families danken wij 
alle bewoners en het verzorgend 
personeel voor de mooie jaren 
die onze Eduard bij jullie heeft 
doorgebracht.

Fam. Tonneijk  en Fam. Coenen

In memoriam
Mevrouw 

Catharina Tine
de Jong-Schipper.

20 april 1916 - 21 juni 2015

Het is goed zo…
ze had er vrede mee.

Wat heeft ze met veel plezier op 
Eeckenrhode gewoond.
Haar echte THUIS.

Bridgen, goede vrienden om haar 
heen en altijd meedoen als er iets 
georganiseerd werd.

Ze genoot van haar familie, 
kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen.

Wij zijn dankbaar voor de vele jaren 
die ze in goede gezondheid bij ons 
was.

De familie.
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Kunst in huis
Exposities op Eeckenrhode

Doriene maakt (als hobby) de meest 
fantastische foto’s van de natuur in al haar 
facetten. Jammer was dat zij intussen een 
grote collectie bezat maar dat mensen 
deze niet zag. Nadat een aantal foto’s ons 
had bereikt waren we van mening dat we 
deze heel graag geëxposeerd zouden 
zien in de hal en zaal van Eeckenrhode. 
Zo gezegd zo gedaan. Doriene heeft hard 
gewerkt om foto’s te laten afdrukken en 
in te lijsten. Kenners zoals mevrouw de 
Troye en haar vriendin Evelyne Scheepers 
waren zeer positief over de fotografie van 
Doriene, een andere expositie zit er voor 
haar, terecht, al aan te komen.

Doriene stelt zich aan u voor:
Welkom op mijn allereerste foto expositie. 
Mijn naam is Doriene, ik ben geboren en 
getogen in Eindhoven. Als kind al was ik 
gefascineerd door alles wat groeit en bloeit 
en struinde de wijk af waar ik woonde 
om alles van dichtbij te kunnen bekijken. 
Later legde ik al dit moois vast met mijn 
analoge camera. Ook ik ben alweer een 
geruime tijd geleden overgestapt naar de 
digitale fotografie en ben in mijn vrije tijd 
veelal te vinden in de mooie natuur die ons 
Nederland te bieden heeft en waar ik mijn 
passie voor fotografie en de natuur perfect 
kan combineren. Dank u voor uw bezoek 
en veel kijkplezier, Doriene

Van september tot en met november expo-
seren Carel en Anne Bullens hun veelzij-
dige schilderijen, u ontvangt een persoon-
lijke uitnodiging voor de opening. In de 
periode november tot en met januari zal 
een bewoner van Eeckenrhode foto’s 
exposeren…!

Lopende expositie t/m einde september 2015
Via Henny Kanen, verpleegkundige op Eeckenrhode, 
maakten we kennis met Doriene Huff de Jong.

Foto’s: Doriene Huff de Jong
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