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Colofon
‘U’ is een uitgave van Eeckenrhode.
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Pascalle Jacobs, Irene Copray
Tekst  Bewoners van Eeckenrhode,
Pascalle Jacobs, bestuur, redactie
Druk en Print  Van den Munckhof

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

Voor u ligt al weer de laatste U van 2015. 
Zoals in het voorwoord beschreven, is 
de herfst inmiddels ingetreden, hebben 
we tot nu toe een prachtig jubileumjaar 
mogen beleven met een mooie feestdag 
op zondag 28 juni, een speciaal optreden 
op zaterdag 26 september van het “Philips 
Philharmonisch Koor light”, diverse 
culinaire en muzikale activiteiten en 
natuurlijk gaan we door. Want het jaar 
is nog lang niet voorbij. Al worden de 
dagen korter, wordt het wat frisser buiten, 
gezelligheid kent geen tijd. Samen met U 
gaat het zeker lukken het jaar mooi af te 
sluiten. 

De redactie wenst u genoeglijke uren, 
warmte en gezelligheid met elkaar.
Tot in 2016! 
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Nootjes Voorwoord

Het seizoen tussen zomer en winter

In de meeste definities van de herfst 
wordt dit seizoen getypeerd als - tussen 
zomer en winter. Alsof het een tweede-
rangs seizoen betreft, tussen bloei 
en winterslaap. Dat is op zich raar. 
Immers duurt de herfst net zo lang als 
andere seizoenen en heeft de herfst net 
als andere seizoenen typische eigen 
kenmerken. Het zal er ongetwijfeld mee 
te maken hebben dat lente en herfst een 
soort van tussenstations zijn onderweg 
naar de warmste en koudste maanden. 

Als ik voor mezelf spreek dan vind ik dit 
“tussenstation” het meest interessante 
en afwisselende seizoen van het jaar. 
Het is kleurrijk, niet alleen door bomen 
en planten, maar ook door paddestoelen 
en wolkenluchten. Het is oogsttijd voor 
appels, peren, walnoten en veel andere 
zaden en vruchten. En het dierenrijk 
verandert. Net als in de natuur is er 
op Eeckenrhode in de herfst ook weer 
genoeg te zien, doen en proeven. In deze 
U leest u daarover meer.

Namens het bestuur van de ‘Vereniging 
van Eigenaars Eeckenrhode’ wens ik u een 
kleurrijk en afwisselend seizoen toe!

 
Michael Klok
bestuurder

De activiteiten van het jubileumjaar zijn 
officieel voorbij… wat een mooie dagen 
om op terug te blikken! Er wordt nog 
één activiteit voorbereid die uitsluitend 
voor de bewoners en hun eigen familie/ 
gasten bedoeld is. Wordt vervolgd…!

Hoewel we hen nog regelmatig zien 
zijn ‘ons Sjaan en Thé’ nu beide 
met pensioen. Eén foto wilden wij 
u niet onthouden, gemaakt op hun 
gezamenlijke afscheid in de zaal. 
Bedankt dames!
 
DVD’s, CD’s en boeken van de heer 
Jaap Koning zijn door de familie aan 
Eeckenrhode geschonken. In de zaal 
zijn de CD’s bij de collectie gevoegd, 
DVD’s kunt u lenen in de bibliotheek.  
De boeken krijgen t.z.t. een plekje in  
De Sociëteit.

Het kan er weer tegen. Het dak (noord) 
is vervangen. Op sommige dagen was 
het zó warm dat het werk gestaakt moest 
worden. Het vaak enorme materiaal 
zorgde voor spannende plaatjes!

3

herfst editie



De memoires van Albarda
In de vorige uitgave van U magazine, 
las u het eerste deel van de Memoires 
van Albarda. In deze uitgave leest u het 
tweede, tevens laatste deel.

Op achterstand
“In 1948 ben ik weer begonnen met 
studeren aan de TH in Delft. Ik had 
al een geldige P1 en P2 (propedeuse 
1 en 2) Scheepsbouw. Omdat de 
scheepsbouw geen goed perspectief 
bood (in die tijd hield de Rotterdamse 
Droogdok Maatschappij (RDM) ook op 
te bestaan na het beëindigen van lange 
staatssteun) ben ik toen geswitched naar 
werktuigbouw. En heb dat in december 
1953 afgerond. Op de eerste dag dat ik 
mijn studie vervolgde in 1948 leerde ik 

boven de tekentafel, naar later bleek beste 
vrienden, André Wegener - Sleeswijk en 
Jan Uleman kennen. Alledrie zaten we in 
hetzelfde schuitje, door oorlogsjaren iets 
ouder dan reguliere studenten gedreven 
om snel de studie af te ronden. In 1949 
leerde ik Joop Stam kennen. Dat leidde 
tot een verloving die werd gevolgd door 
een abrupte relatiebreuk. Joop wilde de 
relatie niet voortzetten. Een jaar later 
kreeg ik het trieste bericht dat Joop 
was overleden. Toen zij de diagnose 
longkanker kreeg heeft zij onze relatie 
verbroken om mij het leed dat haar te 
wachten stond te besparen. Daar heb ik 
heel veel verdriet van gehad. Na in 1953 
mijn bul in ontvangst te hebben genomen 
lag de wereld voor mij open. Tijdens 
een wintersportvakantie in Ehrwald 
(Oostenrijk) in 1952 heb ik mijn Hennie 
leren kennen. In februari 1954 gaven 
we elkaar het ja-woord. Na ons huwelijk 
gingen we op huwelijksreis naar Gerlos im 
Zillertal, een wintersportoord. Ik had toen 
al een arbeidsovereenkomst bij Beckson 
in Brummen om op 1 mei 1954 daar te 
starten. 

Pre-pillulaire tijdperk
In die tijd was het nog knap lastig om 
de komst van kinderen te voorkomen. 
Dat lukte ons dus ook niet. Zo werden 
opeenvolgend Henk en Wiebe geboren 
(geboortejaren resp. 1957 en 1960). We 
hadden een erg goed huwelijk. Hennie 
heeft in Groningen de Middelbare 
Opleiding Lichamelijke Opvoeding 
gevolgd en is na haar opleiding bij de 
gemeente Hilversum aangesteld als 
gymnastiekonderwijzeres van meisjes 
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Op naar Philips
“Gebrek aan visie bij de directie van 
Beckson bracht mij tot een overstap naar 
Philips in 1961. Ik kon daar kiezen uit 
meerdere banen. Mij werd geadviseerd 
om goed af te wegen welke keuze ik 
zou maken omdat deze richtinggevend 
zou zijn voor langere tijd. Het werd 
de Afdeling Numerieke Besturing van 
Gereedschapwerktuigen, een hele 
mond vol. Ik ging mij bezighouden 
met de ontwikkeling van technologie 
waarmee verplaatsingen digitaal 
konden worden geregistreerd. Dit was 
bij de PIT; Professionele en Industriële 
Toepassingen. We zijn voor mijn baan 
bij Philips verhuisd naar de Oranje 
Wijk in Veldhoven. Mijn werk daar heeft 
uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van 
het lineaire meetsysteem dat ook heeft 
geleid tot de liniaal zoals we die kennen. 

van alle middelbare scholen in Hilversum. 
Toen wij trouwden werd Hennie als 
getrouwd ambtenaar ontslagen. De 
gehuwde ambtenares bestond toen niet!” 
(In deze tijd kunnen we ons dit niet meer 
voorstellen (red.)) “Al in de tijd dat mijn 
vrouw gymnastiekles gaf startte ze met 
een schriftelijke opleiding Frans. Ze 
voorzag dat ze niet tot aan haar pensioen 
gymnastiekonderwijs kon geven. 

Het oliemannetje
“Mijn eerste werkgever Beckson 
maakte onder meer rijwielremnaven. 
Ik kreeg een afdeling toebedeeld die 
zich bezig hield met het maken van 
apothekersbalansen. Ik startte daar tegen 
een maandsalaris van 350 gulden bruto. 
Hennie verdiende 381 gulden voor haar 
baan als gymnastiekonderwijzeres. Chef 
werkplaats zag mij aanvankelijk aan voor 
snotneus en had moeite met mij als zijn 
leidinggevende. Al na een half jaar had 
ik een ontwerp gemaakt voor een geheel 
nieuwe balans, de Torsiebalans. Dit 
ontwerp werd in productie genomen en 
een commercieel succes. Tot op de dag 
van vandaag tref je deze balans aan bij 
apothekers. Door deze vinding werd de 
snotaap al snel voor vol aangezien. Op 
een bepaald moment kreeg ik van mijn 
werkgever de opdracht om mij te mengen 
in de internationale discussie over hoe 
gewichten eruit moesten komen te zien. 
Dat speelde zich af in Brussel bij de 
Kolen en Staalgemeenschap (EKSG?), dé 
voorloper van de Europese unie. Tal van 
nationaliteiten bogen zich over vorm en 
materiaal van gewichten zoals die toen 
werden gebruikt bij het wegen. Omdat ik 
van huis uit én door de oorlogsjaren de 
nodige talen had geleerd werd ik al snel 
het oliemannetje van het gezelschap. 
Het overleg heeft geleid tot een aantal 
standaardgewichten dat iedereen wel kent 
van het scheikundelokaal op school.”
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Het principe van het meetsysteem wordt 
tot op de dag van vandaag nog steeds 
gebruikt. In 1971 was ik uitgekeken op 
de ontwikkeling van meetsystemen en 
maakte ik de overstap naar de afdeling 
Medical Systems. Philips had een klein 
bedrijfje overgenomen dat zich bezig hield 
met beademing. Ik kreeg de opdracht 
om het bedrijf een plek binnen Philips te 

geven. Ik heb van alles geprobeerd om 
de integratie te laten slagen. Dat lukte 
uiteindelijk niet. Wat wel lukte was het 
uitvinden van een beademingsventiel 
waar Dräger, de marktleider op het 
gebied van beademingssystemen, zeer in 
geïnteresseerd was. Niet alleen kochten 
zij in 1978 het patent van Philips, zij 
werden ook mijn nieuwe werkgever. Dat 
betekende verhuizen naar Lübeck in 
Duitsland. Toen ik met dit nieuws thuis 
kwam was ik redelijk onzeker over hoe 
dit zou vallen. Hennie reageerde positief: 
“Als jouw werk in Lübeck is, ga ik met je 
mee.” Mijn zonen waren allebei net klaar 
met hun middelbare school en startten 
aan de TH Twente. Wij woonden toen aan 
de Molenakkers in Eersel en moesten 

Enkele uitvindingen van Albarda
Albarda was verantwoordelijk voor circa 60 
patenten. Enkele van zijn uitvindingen:

De torsiebalans
Een makkelijker werkende apothekers-
weegschaal. Deze weegschaal is nog 
steeds te vinden bij apothekers.

De Sitoptic
Een weegschaal met een afleesdisplay 
waarmee nauwkeuriger kon worden 
afgelezen.

Liniair meetstysteem voor 
gereedschapswerktuigen

Supersonisch beademingsventiel
Een ventiel dat op grote schaal 
werd toegepast (en nog steeds) in 
beademingsapparatuur.

De Halothane pomp
Met deze pomp werden mensen onder 
narcose gebracht. Deze pomp was tot de 
introductie van narcose door injectie de 
superieure technologie.

Digitaal ventiel
Een ventiel dat kon worden aangestuurd 
met een computer.

Blaastest
In de alcoholblaastest zitten 2 patenten die 
mede op naam staan van de heer Albarda.

Paramagnetische zuurstofsensor
Zeer ingewikkeld instrument dat 
achterhaald werd door optische sensor.
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ons voorbereiden op een verhuizing naar 
Lübeck, pal aan ‘die Sperranlage’, de 
grens tussen Oost- en West-Duitsland.”

De ene uitvinding na de ander
“Dräger was een groot bedrijf met 
locaties in de Verenigde Staten, Brazilië, 
Roemenië en India. In Lübeck werkten 
6.400 medewerkers. Ik was bij Dräger 
binnengekomen met het ventiel dat ik 
had uitgevonden, maar zou daar verder 
niets mee te maken krijgen. Ik kwam voor 
de hoofd-ontwikkelafdeling te werken 
die gericht was op het ontwikkelen 
van geheel nieuwe technologieën en 
producten. Ik werd helemaal vrijgelaten 
om te bedenken wat ik wilde. Iedere 
zes maanden moest ik verantwoording 
afleggen aan de directie. Die vrijheid 
werkte voor mij erg goed. Een belangrijke 
uitvinding die ik daar heb gedaan is de 
Halothane pomp. Deze pomp was één 
van de twee soorten pompsystemen 
die werden gebruikt om mensen onder 
narcose te brengen. De Halothane pomp 
was tot de intraveneuse narcosetechniek 
(narcose via injectie) de superieure 
technologie. Ook heb ik gewerkt aan de 
ontwikkeling van een digitaal ventiel. Een 
ventiel dat met behulp van een computer 
kon worden aangestuurd. Deze vinding 
was voor Dräger de eerste technische 
toepassing met computers. In Duitsland 
hebben we zeer actief gezongen in 
diverse koren. Daar hebben we ook 
de nodige vriendschappen opgedaan 
en mensen leren kennen waar we veel 
contact mee hebben gehad. Hennie heeft 
ook gezongen in het Philipskoor in de 
periode dat we in Brabant woonden. Onze 
interesse in Scandinavië ontstond door 
kennismaking met een Zweeds koor. 
We hebben Scandinavië per auto, fiets 
en (zeil)boot leren kennen. We hebben 
ook de Hurtigrutten meegevaren van 
Bergen om Noorwegen om de kop van 
Scandinavië.”

Een mooie oude dag
“In 1989 ben ik met pensioen gegaan 
en zijn we vanuit Lübeck verhuisd naar 
Bruchem (nabij Zaltbommel). Daar heb 
ik samen met Hennie genoten van onze 
oude dag. We hebben in die jaren veel 
gereisd. Kort na mijn pensionering werden 
we opa en oma van een kleinzoon Jelle 
en kleindochter Hanneke. We hebben het 
nodige meegekregen van het opgroeien 
van onze kleinkinderen. In 2007 hebben 
we besloten om te verhuizen naar 
Eeckenrhode. Dicht in de buurt van mijn 
zoon Wiebe. Door mijn Philipstijd kenden 
we de omgeving en wisten we ook dat we 
hier nog de nodige mooie fietstochten 
konden maken. We hebben hier enkele 
jaren samengewoond. De laatste jaren 
van haar leven heeft ze in een gesloten 
afdeling voor Alzheimerpatiënten van de 
Hoevenakkers gewoond. Ze is in 2011 
overleden. Ik heb mij als alleenstaande 
senior goed gered op Eeckenrhode. 
Door de diverse activiteiten had ik veel 
contact met medebewoners. Ik ben ook 
nog penningmeester geweest van de 
bewonerscommissie. En heb veel gefietst 
zowel alleen als met anderen, waaronder 
Hilda Ruygrok en Evert Kwakernaak.”

De blaastest bevat 2 patenten van Albarda
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Op 3 augustus kreeg Serviceflat 
Eeckenrhode bezoek van zorgrobot Zora. 
Universiteit Gent ontwikkelde samen 
met QBMT, een bedrijf uit Oostende, een 
robot die kan worden ingezet in de zorg. 
Op uitnodiging van Eeckenrhode werd 
een zaal vol hele nieuwsgierige mensen 
getrakteerd op een demonstratie. ‘Hallo 
ik ben Zora, de eerste humanoïde 
zorgrobot’. 

Zora is ruim 50 centimeter groot en 
doet denken aan een personage in 
een science fiction film. Zora zingt, 

danst, vertelt, stelt quizvragen en 
maakt bijdehante opmerkingen. Zora 
wordt onder meer ingezet in de zorg 
voor autistische kinderen, Zora geeft 
gymlessen, leest de krant voor, houdt 
je op de hoogte van het weerbericht en 
is bovenal een bijzondere verschijning. 
Zo stelde Zora de aanwezigen de vraag 
welke sporten ze aan het uitbeelden was. 
Ze voetbalde, reed paard en deed aan 
bodybuilding.

Op Eeckenrhode wonen nogal wat 
oud-Philips mensen met een technische 

Zora op bezoek op 
Serviceflat Eeckenrhode

Mevrouw van der Stap met Zora
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achtergrond die afwisselend met 
opgetrokken en gefronste wenkbrauwen 
het hele tafereel aanschouwden. ‚Wat voor 
sensoren Zora over beschikt? ‘Wat voor 
accu er in zit?’ en ‘Hoeveel talen Zora 
spreekt? waren enkele van de vragen die 
door de aanwezigen werden gesteld. 

Het is een zij
‘Of Zora ook een geslacht heeft?’ Ja 
dus. Zora is een zij! De ontwikkelaars 
van zorgrobot Zora hebben wel degelijk 
nagedacht over het geslacht van de robot. 
Er is ook een mannelijke versie. Die heet 
niet Zoro wat je zou kunnen denken, 
maar Mario. Mario wordt als gastheer in 
Marriott hotels ingezet. En was daarmee 
de eerste van zijn soort. In Nagasaki 
(Japan) is 17 juli jl. het eerste hotel 
geopend dat wordt gerund door robots. 
Het hotel heeft geen kamermeisjes 
en receptionisten die de klanten te 
woord staan, maar gebruikt robots met 
menselijke trekjes. De initiatiefnemers 
noemen het het meest efficiënte hotel 
ter wereld. Door robotisering zijn de 
personeelskosten laag gehouden.

In 2009 voorspelde wetenschappers 
van de TU Delft dat we in 2050 zullen 
trouwen met robots. Dat is een hele 
rare gedachte. Het heeft natuurlijk 
voordelen. Nooit meer ruzie, altijd gelijk 
krijgen en nooit meer de afwas doen. 
We maken al wat langer gebruik van 
robots in ons huishouden. We kennen 
de grasmaaierrobot en de stofzuigrobot. 
Of Eeckenrhode klaar is voor een robot? 
Daar waren de meningen over verdeeld. 
Sommigen vonden het leuk speelgoed, 
maar niet voor Eeckenrhode. Een ander 
vond het handig dat in tegenstelling tot 
de meeste mensen er een UIT-knop op 
Zora zit!! 

De receptiemedewerkers van een hotel in Japan

Wij heten welkom op Eeckenrhode:
Mevrouw Alleman
De heer  van der Meeren
Mevrouw  Corman
De heer van Baaren
De heer van Dijk
Mevrouw Breuking
Mevrouw Klein
Mevrouw Aschman
Echtpaar Gijsman
(bij het ter perse gaan van deze editie 

vernamen wij dat Dhr. Gijsman is overleden)

Mevrouw  van den Heuvel

De komende periode verwachten wij 
te verwelkomen:
Mevrouw van Wifferen
Echtpaar Witteveen

Nieuwe 
bewoners



3D fotografie
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Een fotoafdruk is een plat beeld. In 
een gewone fotoafdruk is geen diepte 
zichtbaar. Er zijn echter manieren om 
foto’s te maken waardoor er wél diepte 
zichtbaar is. In de hal van Eeckenrhode 
hangt daarvan een voorbeeld. Over 
waarom en hoe deze “3d- foto’s” gemaakt 
worden gaat dit artikel. 

Waardoor zien wij diepte?
Kijk eens naar onderstaande foto. Wij zien 
een uitsnede van een stukje bos op een 
vlak dat een bepaalde hoogte en breedte 
heeft. We weten uit ervaring dat de tak op de 
voorgrond ligt, die ligt immers duidelijk vóór 
de bomen en het gras op de achtergrond. 
Maar we zíen de diepte niet echt!

Als we op dezelfde plek zouden staan, en 
we keken naar dit stukje met twee ogen, 
dan zagen we de diepte wel. Dat komt 
omdat allebei onze ogen een verschillend 
beeld zien. Om dat uit te leggen is het goed 
om eens naar bijgaande tekening te kijken. 
Daarin staan twee ogen afgebeeld die 
allebei naar dezelfde gekleurde blok kijken. 
Tóch zien allebei de ogen een verschillende 
vorm, omdat ze allebei vanuit een 
verschillende hoek naar het blok kijken.

Onze ogen staan ongeveer 6,5 centimeter 
uit elkaar. In deze figuur ziet het linkeroog 
het blok meer van voren en het rechteroog 
meer van opzij. Onze hersenen voegen 
die twee beelden samen tot één blok, 
waarvan je de vorm ook in diepte kunt 
zien. In een gewone foto, zoals hierboven, 
kun je dus geen diepte zien. Die foto is 
immers ook maar met één oog (door de 
lens), dus vanuit één hoek, gemaakt. Als 
we de diepte in een foto willen zien, dan 
zullen we dus aan elk oog een passend 
beeld moeten aanbieden, zoals we in 
werkelijkheid ook met twee ogen zouden 
zien.

Hoe doen we dat?
We kunnen op verschillende manieren een 
passend beeld aan onze ogen aanbieden. 
Ik noem er hier twee, maar er zijn er in de 
loop der jaren veel meer geweest:
1 Met een stereo kijkertje. U kent ze vast 

nog wel, die kijkertjes waarin een rond 
schijfje zat met twee beeldjes die voor 
het oog werden geprojecteerd. Deze 
beeldjes waren elk vanuit het zicht 
van één oog gemaakt, en vervolgens 
tegenover elkaar in een kartonnen 
rondje geplaatst. Door met het kijkertje 
te klikken werden telkens twee fotootjes 
(dia’s) voor de ogen getoond.

2 Met een foto die is opgebouwd uit twee 
beelden, één voor het linkeroog en één 
voor het rechteroog. Die manier gebruik 
ik om diepte in één foto te laten zien:
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Zoals hiervoor beschreven moet ik elk oog 
een passend beeld aanbieden, zoals de 
ogen in werkelijkheid het beeld ook zouden 
zien. Om dat te bereiken maak ik twee 
foto’s, één zoals het rechteroog het beeld 
ziet, en één, waarbij ik de camera precies 
6,5 centimeter naar links schuif, zoals het 
linkeroog het beeld ziet. 

Om ervoor te zorgen dat elk oog uiteindelijk 
een verschillend beeld kan zien, filter 
ik uit de ene foto het blauwe licht, en 
uit de andere foto het rode licht. Ik krijg 
dus een (vooral) blauwe en (vooral) rode 
foto. Dat kan ik doen door bijvoorbeeld 
bij het maken van de foto een blauw, 
respectievelijk rood, stukje glas voor de 
lens te houden. Je krijgt dan twee foto’s:

Door één foto te maken met een blauw 
filter voor de lens, en de andere met een 
rode filter, hebben we twee foto’s vanuit 
een verschillende hoek. Als ik deze twee 
foto’s op elkaar stapel (in de computer 
leg ik die precies op elkaar) dan ontstaat 

er een raar beeld met rode en blauwe 
“schaduwen”. 

Nu moet ik nog ervoor zorgen dat het ene 
oog de rechter (blauwe) foto goed ziet, en 
het andere oog de linker (rode) foto. Dat 
kan met een zogenaamd 3d-brilletje. In dit 
brilletje zit weer een kleurenfilter voor elk 
oog. Met dat filter wordt ervoor gezorgd 
dat ik met het ene oog alleen de blauwe, 
en met het andere oog alleen de rode foto 
zie. En zie, onze hersenen maken daarvan 
weer één beeld, zoals dat onze twee ogen 
altijd gebeurt.

Onderstaande foto is het resultaat van de 
“dubbeldruk”, waarin het rode en blauwe 
beeld zijn samengevoegd. U ziet de rode 
en blauwe schaduwen. Bekijkt u deze foto 
echter met het 3d-brilletje, dan zult u de 
twee foto’s toch weer apart van elkaar 
zien. Nu ziet u wel de diepte!

Tegenwoordig is het niet meer nodig om 
de twee foto’s al bij het fotograferen te 
filteren met rood en blauw. In de computer 
kan gemakkelijk de ene foto blauw en 
de andere foto rood gefilterd worden.  
Maar men móet wel twee foto’s hebben 
die vanuit een verschillende hoek zijn 
gemaakt, anders kan met de computer ook 
geen stereobeeld worden gemaakt! 
Kijk eens met het het meegeleverde 
brilletje naar de bijgaande foto’s op de 
volgende pagina! 
Veel plezier, Carel Bullens
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Bekijk met 3D bril!



Eeckenrhode in beweging 
Opening “de Sociëteit” maandag 16 november
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Op maandagmiddag 16 november a.s. 
wordt De Sociëteit officieel geopend. 
In de afgelopen tijd is de voormalige 
kapel (E-verdieping) omgebouwd tot 
multifunctionele ruimte. Op de mooiste 
plek in ons gebouw, met een magnifiek 
uitzicht over de tuin, vindt u een ruimte 
waar een gevarieerd activiteiten-
programma zal worden aangeboden. 
Een programma met cursussen 
kunstgeschiedenis, iPad-les voor 
senioren, het beluisteren van muziek, 
het bespreken van de actualiteit etc.. 
Voor de feestelijke opening ontvangt 
u binnenkort een uitnodiging en meer 
informatie over het programma.

Vrijdag 20 november Yoga voor 
Senioren in De Sociëteit
Op vrijdagochtend 20 november gaan 
we van start met een doorlopende, 
wekelijkse yoga activiteit. De les zal zijn 
van 9.50 tot 10.50 in De Sociëteit. U bent 
van harte welkom om deel te nemen aan 
een gratis proefles en evt. kunt u zich 
daarna opgeven voor vervolglessen. 
Het is niet nodig om enige ervaring te 
hebben in yoga, dus beginners zowel 
als gevorderden zijn van harte welkom. 
Omdat u de meeste yoga oefeningen 
zittend op een stoel doet kunt u ook met 
een fysieke beperking deelnemen. 

Waarom Yoga voor Senioren?
Ouderen ervaren dat hun fysieke 
mogelijkheden veranderen als gevolg 

van het verouderingsproces. Veel 
mensen krijgen last van allerlei klachten 
en stijfheid. 

Door rek en strekoefeningen krijgt het 
lichaam een betere houding, een sterker 
evenwicht en blijft het soepel. Door 
yoga te combineren met een specifieke 
ademhaling, leren we dieper ontspannen, 
beter te slapen en rustiger te worden. 
Yoga verhoogt de concentratie en het 
gevoel van welbevinden. 

Door wie?
De yogalessen worden verzorgd door 
Elisabeth Koopmans. Zij heeft meer dan 
23 jaar internationale yoga ervaring. 
“Mijn eerste yogales en yoga opleiding 
waren in Mumbai, India, van 1989 tot 
1990. Vervolgens heb ik op veel plaatsen 
in de wereld diverse yogalessen gegeven 
en de laatste 3 jaar ook yoga voor 
senioren in Kortonjo te Eindhoven. Op 
dinsdag 27 oktober kom ik om 10.30 uur 
in de recreatiezaal met u kennismaken”.



In memoriam
Prof. Ir. P.C. Kreijger
23 oktober 1923 - 12 juli  2015

Onze vader heeft altijd met veel 
plezier op Eeckenrhode gewoond en 
had liever in Waalre willen blijven. 
Hij genoot van alle activiteiten 
die georganiseerd werden, zijn 
tuin en alle borrels, waarbij de 
wereld problematiek in een middag 
opgelost was. Het enige voordeel 
van Wassenaar was, dat het voor 
ons kinderen dichtbij was en wij hem 
daarom gemiddeld tenminste 1 keer 
per week zagen.
 
Onze vader heeft bewust gekozen 
voor Wassenaar, hij wilde het voor 
ons, kinderen, makkelijker maken, 
zodat wij minder reistijd hadden en 
dat er wellicht iets meer quality time 
overbleef. Wij vernamen dat hij wist 
dat zijn tijd van leven bijna aan het 
einde was. Om ons te ontlasten heeft 
hij bewust deze stap van verhuizen 
genomen, ook al had hij toch liever 
in Waalre blijven wonen. Hij was blij 
met zijn appartement, het uitzicht en 
ons bezoek. Nooit heeft hij geklaagd 
of iets negatiefs gezegd over de 
nieuwe situatie.

Familie Kreijger

In memoriam
Tobias Joannes Zick 

(Hans)
23 April 1926 - 11 Juli 2015

Hans en zijn vrouw Maeyke, geboren 
en opgegroeid in het voormalig 
Ned.-Indië, zijn in de lente van 2008 
op Eeckenrhode komen wonen. De 
gemoedelijke sfeer, de rust en de 
fraaie omgeving maakten dat ze zich 
daar al snel thuis voelden.
Hans nam al snel actief deel 
aan bridgen en diverse overleg-
structuren en verzorgde de 
filmavonden op de woensdag-avond. 
Na het overlijden van Maeyke in 
2011 en door toenemende fysieke 
beperkingen, had Hans moeite om 
zijn draai te hervinden. Middels 
rolstoel en goede begeleiding 
kon hij toch nog zo lang mogelijk 
deelnemen aan diverse activiteiten 
binnen Eeckenrhode.

Op 11 juli 2015 is hij op 89-jarige 
leeftijd overleden. Hans werd 
alom gerespecteerd en op handen 
gedragen. Hij heeft een hele fijne 
tijd gehad op Eeckenrhode, mede 
dank-zij u.

Familie Zick

Op woensdag 30 september is oud collega Gerda Ietswaart, verpleegkundige in 
het zorgteam van Eeckenrhode, onverwacht op 44- jarige leeftijd overleden.  Wij 
kennen Gerda als een fijne collega die zeer betrokken was bij de bewoners waar zij 
zorg verleende. Zij werkte voornamelijk in de nachten en avonden.

Wij wensen haar man en dochtertje heel veel sterkte en kracht toe met dit veel te vroege verlies.
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Kunst in huis
Exposities op Eeckenrhode

Anne Bullens:
“In 1992 ben ik begonnen met cursussen 
aquarelleren en tekenen. Na een paar jaar 
wilde ik me meer verdiepen en ging ik in 
1996 naar de kunstacademie in Arendonk. 
Na het 1e jaar heb ik de richting tekenen 
gekozen met een diversiteit aan tech-
nieken, met uitzondering van olieverf. Na 
een jaar of 5 heb ik nog 2 jaar speciali-
satie tekenen gevolgd en ben toen over-
gestapt naar de richting schilderen. Dit 
was een prima keuze om wat vrijer te gaan 
werken. Het abstract werken trok mij meer 
dan de realistische en figuratieve werken, 
wat ook zichtbaar is in mijn schilderijen. 
Na 5 jaar schilderen kon ik tijdens mijn 
specialisatie van 3 jaar vrijer gaan schil-
deren. Zelf foto’s of collages maken en 
aan de hand van deze beelden een opzet 
maken om verder uit te werken op doek 
en daarna vaak het origineel weer los te 
laten. Een combinatie van compositie en 
kleur. Hierbij schilder ik vaak laag over 
laag, waarbij de onderlagen zichtbaar 
blijven. Ook verwerk ik soms andere mate-
rialen in mijn schilderijen. Mijn inspiratie 
haal ik voornamelijk uit foto’s van land-
schappen, o.a. gemaakt tijdens vakanties 
(o.a. Cappadocië).

Carel Bullens:
“Ik fotografeer al vanaf mijn 14e jaar. 
Uiteraard ging dat in die tijd, rond 1970, 
allemaal analoog; zwart-wit films zelf 
ontwikkelen en de foto’s afdrukken in een 
heuse donkere kamer. Rond 1980 ben ik 
ook kleurenfoto’s gaan afdrukken. In 1988 
heb ik in Waalre de Fotogroep Waalre 
opgericht. In ontmoetingscentrum het 
Klooster brachten we de doka-techniek en 
de creatieve fotografie bij aan beginnende 
fotografen. Ondertussen is de fotogroep 
uitgegroeid tot een 25-tal enthousiaste 
fotografen die bijna allemaal digitale foto’s 
maken en bewerken. Ook bij mij is de doka 
al vele jaren geleden verdwenen en ben 
ik al vroeg ingestapt in de digitale wereld. 
Met digitale technieken zijn vele nieuwe 
mogelijkheden ontstaan. Tegenwoordig 
maak ik veel ‘trioppen’, zoals ik mijn drie-
luiken noem. Ik heb het idee dat een 
‘meerluik’ het toeval van de foto af haalt. 
Het dwingt me als het ware om een onder-
werp van meerdere kanten te bekijken en 
te fotograferen. Behalve de trioppen maak 
ik ook graag foto’s van mensen. Ik laat als 
voorbeeld graag wat trioppen zien, voor 
de expositie van Eeckenrhode maak ik nog 
nieuw werk.

lopende expositie t/m einde 
februari 2016

Een creatief paar! Via Mw. Ella de Troye 
exposeren Carel en Anne Bullens tot en 
met eind november hun werken in de hal 
en zaal van Eeckenrhode.
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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 2013 kookte een team (klein)kinderen 
van bewoners in de leeftijd van 6 tot 
65 jaar onder begeleiding van Mart van 
Bakel een heerlijke maaltijd voor hun 
(groot)ouders. Dat gaan we op zondag 
8 november a.s. weer doen! Dat wordt 
ongetwijfeld weer beregezellig.

Meekoken?
Heeft u (klein)kinderen die willen 
meekoken? Zij kunnen zich opgeven bij 
de receptie of per email via receptie@
eeckenrhode.nl. (Het is helemaal niet erg 
als uw (klein)zoon of dochter niet kan 
koken, er is voldoende begeleiding.)

Mee-eten?
U wilt deze gebeurtenis natuurlijk niet 
missen. Ook als u geen kinderen heeft 
die meekoken is het leuk om op zondag 
8 november het ‘KinderKokenMenu’ 
te nuttigen in de recreatiezaal. U kunt 
uiteraard ook uw vrienden en/of andere 
familie uitnodigen om mee te eten.

Kosten
3-gangen lunch € 17,50, 
wijnarrangement met bijpassende 
wijnen € 1,75 / glas

Opgeven
Koks en eters kunnen zich opgeven 
bij de receptie of per email via 
receptie@eeckenrhode.nl.

Programma 
zondag 8 november

Koks
10.30 uur ontvangst in souterrain 
 met koffie
10.45 uur uitleg door chefkok
11.00 uur mis en place en pannen 
 op het vuur
13.00 uur aanvang lunch
14.30 uur einde programma

Eters
Het programma voor de eters: 
Vanaf 12.45 uur ontvangst met aperitief
13.00 uur aanvang lunch
14.30 uur einde programma

‘De Kinderen Koken’ 
Wegens succes herhaald kookworkshop

voor 
kinderen 
van 6 tot 
80 jaar
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Activiteiten terugblik…

Barbecue 
Gezellig en lekker. Het keukenteam 
had op donderdag 23 juli voor deze 
barbecue de zogenaamde ‘green eggs’ 
op het terras geplaatst. In een green egg 
zijn complete gerechten klaar te maken 
waarna ter plekke geportioneerd kan 
worden. Mals vlees en heerlijk krokant 
en de vis was ook uitstekend. Naast het 
culinaire was het bovendien goed toeven 
mede onder het genot van een glas wijn. 
Ter afsluiting was er een dessert, een 
kopje koffie en een gezellige ‘nazit’. 

High Tea 
Een erg warme dag, donderdag 6 
augustus, de gordijnen moesten even 
dicht. Hartigheden en zoetigheden, 
het ene nog lekkerder dan het andere, 
bereid door Mart van Bakel, werden 
door collega Jason aangeboden aan 
de aanwezigen. Op tafel etagères vol 
met heerlijkheden. Niemand kwam iets 
tekort. Of er ’s avonds nog een boterham 
is gegeten…?

Indonesische middag 2015 
Zondag 16 augustus, kwamen drie 
prachtige dames dansen voor de 
bewoners en hun gasten. Drie 
verschillende dansen werden gedanst, 
iedere keer met speciaal voor die dans 
geselecteerde kleding. Vooraf iedere 

Green eggs

Klein onderdeel van de goed verzorgde High Tea

Thomas Lijdsman snijdt het vlees aan
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dans werd kort uitleg gegeven over de 
herkomst en de inhoud van de dans. 
Naast de dansen uit Bali en Sumatra was 
er een Indonesisch buffet. Dit jaar werd 
dat verzorgd door restaurant Indonesia 

uit Eindhoven. Heerlijk, voor iedereen 
die liefhebber is van de oosterse keuken 
was het zeker smullen.

Modeshow Kerkhofs
Een geslaagde en goedbezochte 
modeshow, en over de verkoop mocht 
men niet klagen. Kerkhofs komt reeds 
jaren op Eeckenrhode, en ook voor 2016 
zijn de data weer bepaald. Bijzonder 
was dat een oud medewerker van 
Eeckenrhode in de show meeliep, Rosa 
Hendriks werkte hier 43 jaar geleden! 

Mosselmiddag
De mosselmiddag is een traditie aan het 
worden op Eeckenrhode. Gezelligheid 
en lekker eten en voor degenen die niet 
van mosselen houden was er op deze 
zondag 12 september voor biefstuk 
gezorgd. Mosselen bereid op diverse 
wijzen, en toch weer op een andere 
manier dan vorig jaar. Bijna alles was 
op, wat wil zeggen dat het goed heeft 
gesmaakt!

Herfstproeverij
De bezoekers van de herfstproeverij 
lieten zich op zondag 11 oktober 
verrassen door meerdere gangen met 
kleine gerechtjes die bij het nieuwe 
winterseizoen passen, dit allemaal 
gecombineerd met een lekker glas 
wijn. Wij verheugen ons nu al op deze 
proeverij!

Dans met kleding van Bali

Dans met kleding van Sumatra
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Philipskoor Light
Afsluiting van het jubileumjaar met uniek 
jubileumconcert Philipskoor Light.

De krant vond het een reden om langs 
te komen voor een interview. De laatste 
activiteit in het kader van het jubileum 
was dan ook heel bijzonder!

Onder professionele begeleiding van 
dirigente Willy de Rooij en pianiste 
Gerlies van der Jeugd bracht de 
delegatie van het Philipskoor diverse 
werken ten gehore die zij speciaal voor 
het jubileum van Eeckenrhode hebben 
ingestudeerd. Voor het koor zelf was 
het daarom ontzettend spannend! 
Mendelsohn, Purcell, Rutter, Fauré, 
Attaingnant, Mozart, Schubert, Elgar, 
Brahms, en Lauridsen passeerden de 
revue.

Er werd ademloos geluisterd en het 
applaus aan het einde duurde en duurde, 
de waardering van de bezoekers aan 
dit concert was enorm. Na het concert 
volgde een heel gezellige afsluiting onder 
het genot van een borrel en een hapje.

Speciale gasten op deze avond waren 
Burgemeester Brenninkmeijer en zijn 
echtgenote, en Ralph Coolen, bestuurslid 
van Stichting Aalst Vooruit. Ralph ontving 
de cheque t.w.v. € 150,- , opgebracht door 
de standhouders op de jubileumdag.

Eeckenrhode bedankt naast het koor 
in bijzonder Jurriaan Vroom die de 
initiatiefnemer is van dit project. 
Jurriaan is lid van het Philipskoor en 
heeft het intern voor elkaar gekregen 
om deze jubileumviering te realiseren. 

Drukbezochte lezing van Dr. Polak
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Pascalle Jacobs en Jurriaan Vroom zijn 
beiden lid van de Rotary Eindhoven 
Zuid, waar het oorspronkelijke 
idee geboren werd. De link met het 
Philipsverleden van Eeckenrhode was 
een achterliggende gedachte voor het 
uitnodigen van het Philipskoor.

De kamerkoorbezetting heeft wellicht 
verdere toekomst, toch was deze avond 
alleen voor Eeckenrhode, iets waar we 
heel trots op zijn!

Hoewel dit de laatste officiële activiteit 
was in het kader van het 55 jarig jubileum 
kunnen we het toch niet laten nog één 
activiteit te organiseren! Voor uitsluitend 
de bewoners en hun familie/gasten volgt 
nog een laatste activiteit die momenteel 
in voorbereiding is.

Wordt vervolgd…!

Jurriaan Vroom opent de avond

Het unieke Philipskoor Light op Eeckenrhode
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Activiteiten vooruitblik…

zondag 25 oktober 11.00 uur
Olga vd Pennen ‘Jong voor Oud’

Olga van der Pennen zal drie solisten 
op piano begeleiden; Olga Artygina 
(violiste), Alexandra Ermilova (pianiste) 
en Petr Pavlov (violist). Olga heeft 
Eeckenrhode inmiddels een aantal 
malen verblijd met haar klassieke 
muziekprogramma’s, o.a. met zeer 
getalenteerde kinderen en ook met grote 
namen uit de klassieke muziekwereld. 
Dit zondagsconcert werd mede 
mogelijk gemaakt door ‘Stichting 
Muzikale oktober Best’. Als directrice 
van Muzikale Oktober Best is Olga 
van der Pennen van vele markten 
thuis. Haar CV is indrukwekkend. 
Kijk voor de uitgebreide informatie 
op http://olgavanderpennen.wix.com/
olgavanderpennen of op  
de activiteitenpagina van  
www.eeckenrhode.nl

zondag 8 november 13.00 uur 
Kinderen Koken!
(aanvang voor de koks 10.30 uur) 

Wegens groot succes in 2013 is besloten 
deze activiteit te herhalen. Kinderen 
en kleinkinderen die onder leiding van 
het keukenteam een drie gangen menu 
gaan bereiden voor de bewoners en 
hun gasten. Altijd spannend! Iedereen 
kent de talloze kookshows van de TV, 
maar dit is het echte werk! Wil u zich 
laten verrassen door de kookkunsten 
van uw kinderen en/of kleinkinderen? 
Daag ze dan zeker uit om deel te 
nemen! De maaltijd zal rond 13.00 uur 
geserveerd gaan worden. Degenen die 
mee koken zijn natuurlijk al veel vroeger 
aanwezig…!

zondag 22 november 11.00 uur
Met Rembrandt door Amsterdam
Jacques Hendriks, komt op zijn eigen 
prettige manier een lezing in woord en 
beeld geven over de nachtwacht. Niet zo 
maar een lezing maar een lezing waar u 
samen met Jacques de route aflegt die 
het schilderij De Nachtwacht door de 
stad Amsterdam heeft afgelegd, vanaf 

oktober 2015 t/m januari 2016 
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het moment dat het schilderij werd 
gemaakt in 1642 tot nu. 
Het verhaal betreft de biografie, het 
levensverhaal van De Nachtwacht. 
Daarnaast vertelt Jacques wat er op 
het schilderij te zien is, wie die mensen 
waren die zijn afgebeeld, waar ze 
woonden en ook vertelt hij over de wijk 
waar Rembrandt gedurende de eerste 
periode van zijn leven in Amsterdam 
woonde. En zo toont zich ook vanzelf 
het verhaal van Amsterdam omdat 
de geschiedenis van De Nachtwacht 
en de stad onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Een rijke en boeiende 
vertelling aan de hand van mooie en 
interessante, spannende beelden.

Jacques Hendrikx is schrijver van 
toneelstukken, verhalen en romans. 
Voor één van zijn verhalen won Jacques 
Hendrikx de Lenteprijs voor Literatuur 
1995. 

woensdag 25 november 15.00 uur
Opening nieuwe expositie 
De nieuwe expositie zal worden 
geopend onder het genot van een 
kopje koffie of thee. Deze expositie 
bevat o.a. bijzondere foto’s, gemaakt 
door een bewoner van Eeckenrhode. 
In de volgende ‘U’ wordt er uitgebreid 
aandacht aan besteed. De expositie zal 
te zien zijn van december t/m februari 
2016.

zondag 6 december 13.00 uur
Winterproeverij

Elk seizoen brengt zijn eigen speciale 
ingrediënten en producten voort. 
Het keukenteam van Eeckenrhode 
verzorgt deze zondag een overheerlijke 
winterproeverij. We kunnen er veel over 
schrijven, echter het is aan te raden om 
vooral te komen proeven…!

zaterdag 26 december 13.00 uur
Kerstlunch 2e Kerstdag 
Een jarenlange traditie binnen 
Eeckenrhode, het etentje met Kerst voor 
bewoners en hun familie en/of gasten. 
Samenzijn en gezelligheid onder het 
genot van een 3-gangen menu van hoog 
niveau. Het keukenteam pakt uit om u 
een fantastische middag te bezorgen!

donderdag 31 december 16.00 uur
Oudejaarsborrel op oudejaarsdag
Het afgelopen jubileumjaar zal 
ongetwijfeld een onderwerp van gesprek 
worden bij de oudejaarsborrel. En 
wat was het een mooi jaar! Onder het 
genot van oliebollen, appelbeignets en 
glühwein zeggen we gezamenlijk het jaar 
2015 vaarwel en misschien worden de 
goede voornemens alvast besproken.

zondag 10 januari 16.00 uur
Nieuwjaarsborrel
Welkom 2016! Bewoners en hun familie 
en/of gasten, bestuur, personeel en 
genodigden luiden samen het nieuwe 
jaar in tijdens de nieuwjaarsborrel.
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Irenelaan 9
5583 AD Waalre
telefoon 040 – 2282800 
www.eeckenrhode.nl


