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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.

April doet wat hij wil en dan komt mei weer 
voorbij met de ijsheiligen...
“ Voor ijsheiligen de bloempotten buiten, 
veelal kun je er dan naar fluiten, 
wacht af tot de heiligen zijn voorbij, 
de bloemen zijn u daarvoor blij”

Het is een algemeen bekend gegeven 
dat pas na ijsheiligen begonnen kan 
worden met het planten in de volle grond 
in verband met nachtvorst in de periode 
rond 7 mei, die begint met een koude 
noordenwind. Na de ijsheiligen komt 
er in onze streek bijna geen nachtvorst 
meer voor. Van oorsprong zijn het de 
feestdagen van de heiligen; Mamertus 11, 
Pancratius 12, Servatius 13 en Bonifatius 
14 mei. Dus nog heel even wachten 
met het aanschaffen van zomergoed 
en bovenal wensen wij u hele mooie en 
gezellige lentedagen.
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Nootjes Voorwoord

Op 1 maart j.l. is Wilma Maas gestart 
als teamcoach voor de zorg op 
Eeckenrhode. Wilma werkt 16 uur per 
week, verdeeld over 3 tot 4 dagen 
per week. In een persoonlijke brief 
heeft zij zich reeds aan u voorgesteld. 
Wij wensen Wilma veel succes en 
bovenal heel veel werkplezier!

Bij het ter perse gaan van deze editie 
kregen we bericht dat de boeken die 
beschikbaar worden gesteld door de 
Bibliotheek Eindhoven en Gemeente 
Waalre rond 20 april worden gewisseld. 
Wij zijn blij dat er vervolg komt op 
de ‘pilot’. Op deze manier beschikt 
Eeckenrhode over eigentijdse boeken 
van diverse genres.

Wij blikken terug op een vliegende 
start van ‘een dagje Sociëteit’ en de 
workshop iPad/tabletles die plaatsvond 
in maart. U kunt in deze U lezen over de 
ervaringen tot dusver. 

Yogalerares Els Koopmans zal vanwege 
het grote animo een nieuwe cyclus 
yogalessen beginnen! U wordt hierover 
geïnformeerd.

Inmiddels zijn wij gestart met de 
voorbereidingen voor de jaarlijkse 
familiedag die dit jaar zal plaatsvinden 
op zondag 26 juni. Vanaf 14 uur bent 
u van harte welkom. Meer informatie 
vindt u op pagina 23. Duimt u voor 
mooi weer?

Een Fleischmann racebaan
Eens per jaar kwamen we in een weekend 
met neven en nichten bij elkaar om te 
racen. Daarvoor werd in de garage van 
mijn oom Frank een 6-baans Fleischmann 
racebaan opgezet met twee loopings 
en diverse kuipbochten. Ik had als kind 
het geluk dat mijn Opa Klok vroeger 
een technisch speelgoedwinkel in de 
binnenstad van Eindhoven had. Door 
de jaren heen waren de speelkamers 
van alle kleinkinderen gevuld met 
racebanen, modeltreinen, gyroscopen en 
ander technisch speelgoed. Zo hadden 
we bijvoorbeeld thuis op zolder een 
modeltrein-kamer. In die kamer was een 
wereld gecreëerd waarin een treinrails 
door heuvels, dorpen en langs stations 
reed. En was ik samen met broer, zus, 
neven en nichten de trotse eigenaar van 
(in mijn ‘herinnering’) kilometers racebaan. 
Daarmee bouwden we ieder jaar het 
raceparcours voor het familietoernooi.

Eeckenrhode organiseert op zondag 
26 juni de Eeckenrhode Familiedag. 
Die staat dit jaar in het teken van de 
‘Speelkamer van vroeger’. In deze U leest 
u daar meer over (pag. 23). Mooi om naar 
uit te kijken. Ik hoop u op 26 juni te zien!

Michael Klok
bestuurder VvE Eeckenrhode
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Activiteiten terugblik…
Nieuwjaarsborrel
De nieuwjaarsborrel op 10 januari was een 
goedbezochte middag onder het genot van 
een hapje, drankje en achtergrondmuziek 
van pianist Wikke van Wershoven, waar 
men elkaar de beste wensen overbracht 
en een bestuurslid namens het bestuur 
terugblikte op 2015, maar zeker ook 
vooruitblikte op 2016. Eeckenrhode is in 
beweging, we gaan er een mooi jaar van 
maken! 

Stamppottenzondag 24 januari
Inmiddels wordt het buffet met diverse 
stampotten en niet te vergeten de 
erwtensoep een terugkerend ritueel. 
Na de drukke decembermaand met 
veel lekkernijen hadden we weer trek in 
degelijk en gezond.

Koekjes bakken in de Sociëteit
3 Jongedames van het SUMA college in 
Eindhoven kwamen op maandagmiddag 
25 januari, in verband met een school-
opdracht, naar Eeckenrhode. Als activiteit 
hadden zij ‘koekjes bakken’ bedacht. 

Het ‘ koekjesbakken’ gezelschap.

Met 10 senioren werd het in de Sociëteit 
gezellig rollen, figuren uitsteken, bakken, 
koffie/thee drinken en vooral ook koekjes 
proeven en eten. ‘Er mocht nog wat zout 
bij’, ‘ze mochten wat zoeter’, zo waren 

de bevindingen na de eerste bakronde. 
De daad werd bij het woord gevoegd en 
zo ging iedereen tevreden naar huis met 
een schattig doosje met daarin een aantal 
eigengemaakte koekjes. 

Geloof en Kerk
Op woensdag 27 januari was een lid 
van Waalres Erfgoed aanwezig om het 
thema geloof en kerk onder de aandacht 
te brengen. In de Sociëteit werden 
ideeën geuit en naar aanleiding van dia’s 
herinneringen opgehaald.

Koffieconcert op Valentijnsdag 
Het koffieconcert op 14 februari 
Valentijnsdag onder de titel ‘Tulpen uit 
Istanbul’ was interessant en verfrissend. 
Diverse Turkse componisten met 
diverse genres werden besproken en op 
professionele wijze vertolkt door pianist 
Edzo Bos en klarinettist Emrihan Tuğa. 
Sommige stukken werden begeleid met 
zang door Merel Huizinga.

Mediterraans buffet
Het Mediterraans buffet op zondag 
28 februari startte met op iedere tafel een 
grote schaal met anti pasta. Vervolgens 

Edzo Bos en klarinettist Emirhan Tuğa.
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werden er een drietal kleine gerechtjes 
geserveerd in Mediterraanse sfeer. Twee 
nieuwe gezichten, Thijmen Zondag en Inez 
Verhoef, ontvingen de gasten. Zij komen 
het keukenteam versterken. Het werd een 
gezellige middag met lekker eten en leuke 
gesprekken.

Koffieconcert met Trio van Gogh
Prachtige schilderijen van van Gogh 
ver gezeld met prachtige muziek van 
diverse componisten uit de tijd van het 
leven van Vincent werden zondag 13 maart 
gepresenteerd door Trio van Gogh. Myra 
van Groenendael (altviool) vertelde tussen 
de muzikale momenten over het leven van 
van Gogh en las diverse fragmenten voor 
uit brieven die Vincent schreef aan zijn 

broer Theo. Een bijzondere combinatie 
waar iedereen van heeft genoten. 
Mocht u alsnog interesse hebben in het 
programma dan kunt u dat opvragen bij de 
receptie van Eeckenrhode.

Paasfair
Gezelligheid kent geen tijd, er was weer 
van alles te zien en te kopen tijdens de 
paasfair op dinsdag 15 maart. Sieraden, 
zepen, shawls, thee, boeken, kaarten, 
paaskransen, paaseitjes en heerlijke 
eigengemaakte jam. We kijken uit naar de 
kerstfair eind november.

Paaslunch
Tweede Paasdag heeft het keukenteam 
zich wederom van haar beste kant laten 
zien. Met 45 bewoners en hun gasten 
was het een goed bezochte Paaslunch en 
er konden een aantal nieuwe bewoners 
verwelkomd worden. Iedereen heeft 
kunnen genieten van het driegangenmenu 
waar onder andere gerookte tonijn, malse 
lamsfilet en tiramisu met advocaat op 
stond. 

Koffieconcert met Da Capo ’85
Het was een hele onderneming om 
op zondag 10 april, de 25 leden van 
Da Capo ’85 te voorzien van een stoel 
zonder leuningen. De dames en heren van 
het orkest hadden armbeweging nodig 
om hun speciale instrumenten vrijuit te 
kunnen bespelen. Een prachtig samen-
gesteld programma met bewerkingen 
van onder andere Offenbach, Mozart en 
Strauss werd, na een korte uitleg, ten 
gehore gebracht. De bekende klanken 
van de mandoline, banjo, de bas, de 
gitaar en de accordeon maakten er een 
speciale ochtend van onder begeleiding 
van dirigent Ton Scheepers ITR (red. 
ingeschreven in het Toonkunstenaars 
Register).

Kunst of Curiosa?
Zondag 24 april was een dag om niet te 
vergeten. Kijkt u op pagina 10 voor 
verslag en een uitgebreide fotoreportage.
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Activiteiten vooruitblik…
april 2016 t/m juli 2016 

woensdag 27 april, 10.45 uur
Koningsdag 
De eerste Koningsdag die op de 
verjaardag van Koning Willem Alexander 
wordt gevierd. We gaan genieten van 
oranjebitter, oranjegebak en natuurlijk 
staat de TV aan zodat we het koningspaar 
op de voet kunnen volgen tijdens deze 
nationale feestdag in het Koninkrijk 
der Nederlanden. Het paar viert deze 
Koningsdag in Zwolle.

dinsdag 5 mei, 16.00–18.00 uur
Savoy Jazzmen 
(Bevrijdingsborrel én Hemelvaartsdag) 
Donderdag 5 mei is het zowel 
Bevrijdings dag als Hemelvaartsdag. 
Voor u komt op deze bijzondere dag de 
unieke groep ‘Savoy Jazzmen’ optreden. 
In 2013 hebben zij reeds een verrassend 
optreden verzorgd, daarom dat we ze 
graag terugzien op 5 mei. Sinds de sixties 
(opgericht door klarinettist Huub Princen 
in 1962) heeft de band ruim vijftig jaar flink 
aan de weg getimmerd met vele optredens 
in 8 landen in Europa, uitgebrachte LP’s en 
CD’s en optredens op tv en voor de radio. 

Aanvankelijk speelde de band een stijl met 
een mix van New Orleans en Dixieland. 
Na een aantal jaren ontstond een lichtere 
engelse interpretatie (bekende namen als 
Chris Barber, Kenny Ball, Acker Bilk en 
Papa Bue werden geïnterpreteerd). Weer 
daarna werd ook de stijl van onder andere 
Louis Armstrong en Louis Prima eigen 
gemaakt. Daarbij hebben de muzikanten 
een geheel eigen stijl ontwikkeld met vele 
gezongen nummers in hun repertoire. 
De muzikanten zijn inmiddels een tikkeltje 
ouder geworden mét behoud van swing 
en glans. De Savoy Jazzmen brengen 
pure nostalgie en sentiment. Swingende 
beroemde jazznummers van onder andere 
de naoorlogse periode zullen u laten 
genieten.

6

lente editie



Maandag 16 mei, (2e Pinksterdag), 13.00 uur
Pinksterlunch
Wat ondertussen een traditie is geworden 
op Eeckenrhode is dat op 2e Pinksterdag 
het witte goud geserveerd wordt. Ook aan 
degenen die niet van asperges houden 
wordt gedacht!

Woensdag 25 mei, 15.00 uur
Opening nieuwe expositie
De expositie die te zien is van eind mei 
t/m augustus zal worden geopend op deze 
datum onder het genot van een kopje 
koffie of thee.

Zondag 5 juni, 11.00–12.30 uur 
‘Rembrandt op de Rozengracht’
Jacques Hendrikx heeft in november 2015 
entree gemaakt met een prachtig verhaal 
over Rembrandt en zijn leven in de tijd 
dat hij in Amsterdam woonde. Jacques 
Hendrikx komt opnieuw naar Waalre met 

een spannend vervolg over het leven van 
Rembrandt. Hij zal vertellen aan de hand 
van beelden die worden getoond op het 
groot beeldscherm. Wij verheugen ons op 
deze boeiende ochtend. Meer informatie 
zult u in mei ontvangen. 

zondag 26 juni 14.00-19.00 uur
Familiedag 2016
Deze dag, met als thema: ‘de speelkamer 
van toen’ nodigt jong en oud uit om samen 
te komen genieten. Leest u meer over 
deze dag met een uitdagend programma 
op pagina 23.

donderdag 14 juli 13.00 uur
High Tea, voor bewoners en hun gasten
De High Tea leent zich uitstekend, om 
naast al het heerlijks dat geserveerd 
wordt, met elkaar gezellig bij te praten. 
Bij goed weer lekker op het terras!
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Kunst in huis
Exposities op Eeckenrhode

De heer Jos Mangnus exposeerde de 
voorgaande expositie reeds in de hal van 
Eeckenrhode. Ditmaal zal hij de hal én zaal 
voorzien van zijn werken.

Jos Mangnus over zijn werken: 
“Destijds wilde ik graag naar de kunst-
academie. Maar in die tijd betekende een 
kunste naars bestaan armoede, tenzij je 
uitzonderlijk goed was. Met de vaderlijke 
raad ‘leer maar een vak’ koos ik voor een 
studie Nederlandse taal- en letterkunde.
Als leraar aan de Eindhovense Peda-
gogische Academies heb ik veertig jaar 
met plezier les gegeven. Nog steeds 
geniet ik van romans en gedichten.
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan, ik bleef tekenen. Mijn vrouw gaf mij 
ergens in de jaren zeventig een setje 
olieverf cadeau. Dat was een ontdekking! 
Ik ging in de leer bij Henri Bol die mij de 
kneepjes van het fijnschilderen bijbracht. 
Op deze overzichtstentoonstelling zijn 
twee werken uit die periode aanwezig 
(le bonheur de ce monde en de matigheid) 
en een aquarel gemaakt tijdens zijn laatste 

les. Ik werd een enthousiast schilder en 
experimenteerde ook met aquarel en 
gouache.
De stimulerende lessen van Hetty Munnik, 
Frank Premsela, Marga Piepers, de 
docenten van de Academie in Arendonk, 
Chris Manders, Guido van de Griendt, 
Pieter Briels en José Jansen hebben 
mij geholpen om mijn vaardigheden 
op een redelijk peil te brengen en mijn 
mogelijkheden en grenzen te ontdekken.
Ik ben een kijker en ik probeer wat ik 
waarneem weer te geven. Het is misschien 
een wat romantische trek van me dat ik 
het schone graag vastleg en op die manier 
het vergaan als het ware voorblijf.
Ik houd ik me wat de onderwerpen betreft 
bij dat wat voor de hand ligt: bloemen die 
je cadeau krijgt, aan afgevallen blad, een 
stilleven, een portret van mensen uit de 
naaste omgeving en ook van mezelf.”

Wederom dank aan Mw. Ella de Troye 
en Mw. Evelyn Scheepers voor alle 
voorbereidingen en werk om deze 
expositie tot een succes te maken.

Lopende expositie t/m einde augustus 2016
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De heer
Scato Albarda

21 februari 1924–29 februari 2016 

Een man met brede interesses, 
belezen – zeker als het ging om 
onder werpen met een historisch 

tintje. Door zijn diepgaande 
technische kennis heeft hij in zijn 
werkzame leven veel uitvindingen 

gedaan. Met de teams waar hij 
leiding aan gaf zijn tientallen 

octrooien en patenten beschreven.
Hij was loyaal naar zijn naasten, 

bleef ook in de moeilijke laatste jaren 
trouw zijn vrouw Hennie bezoeken 
in verpleeghuis de Hoevenakkers, 
tot ze hem na ruim 56 jaar huwelijk 

werd ontnomen. Daarna bleven 
de medebewoners en vrienden in 

Eeckenrhode een steun en inspiratie 
om door te gaan. 

Natuur en het buitenleven waren 
ook een thema, de planten op 

het balkon, fietstochten door de 
omgeving, maar ook steun aan 

diverse goede doelen om de 
groene omgeving te behouden. Als 
kinderen en kleinkinderen zullen we 

hem missen, de zekere steun, de 
verhalenverteller, de belangstellende 

vader en opi.

Mevrouw Tineke 
Roozekrans-Copraij

26 oktober 1920–26 maart 2016 

Tineke Roozekrans werd geboren 
in 1920 in den Haag, met haar 

tweelingzus Annie. Ze had een fijne 
jeugd in het grote gezin van tien 
kinderen. In 1964 trouwde ze met 
Cor Roozekrans en ze vertrok met 
hem naar de VS, waar ze samen 

zes jaar gewoond hebben. In 1970 
kwamen ze terug naar Nederland 

en gingen in Heeze wonen. Ze 
hadden het er heerlijk samen; helaas 

overleed haar man in 1984. Ook 
daarna bleef ze actief en genoot van 

haar vele sociale contacten.
Vanwege gezondheidsproblemen 

verhuisde ze in 2011 naar 
Eeckenrhode waar ze ook graag 
meedeed aan activiteiten zoals 

bridgen. Ze vond het heerlijk dat 
later haar tweelingzus Annie in 

hetzelfde complex kwam wonen, 
evenals haar broer Jan met zijn 

vrouw Diny. Na een ziekbed, waarbij 
ze heel dankbaar was voor alle 

liefdevolle zorg van haar familieleden 
en van de mensen van Eeckenrhode 

is ze op 26 maart, Paaszaterdag, 
rustig van ons heengegaan.

In memoriam
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Terugblik taxatiedag ‘Kunst of Curiosa?’

‘…dan moet u denken aan een 
bedrag met vier nullen’
Eerste Eeckenrhode kunsttaxatiedag groot 
succes. Dag brengt ruim vierhonderd 
euro op voor culturele ontwikkeling van 
basisschoolkinderen in Waalre.

De eerste kunsttaxatiedag op Eecken rhode 
begon droog, met een zonnetje en eerste 
bezoekers die zich ruim een half uur voor 
openingstijd hadden gemeld. Het beloofde 
een mooie en drukke dag te worden. 
Kunsthandel Dumay uit Nuenen stond 
opgesteld met drie taxateurs die er zin 
in hadden. Al snel stroomde de zaal vol 
met mensen bepakt en bezakt met lijsten, 
dozen porselein, in kranten gewikkeld 
antiek zilver enzovoort. De meest uiteen-
lopende kunstvoorwerpen kwamen 
voorbij. Van mini-snoepautomaatje, een 
porseleinen biljarttafereel (eerste prijs 
Duitse biljartkampioenschappen), tinnen 
bekers, antieke encyclopedieën tot heel 

veel ‘platte kunst’ (schilderijen). Bij ieder 
kunstvoorwerp hoorde weer een uniek 
verhaal. 

Bakkie troost voor curiosa
Omstreeks 11.30 uur werden de 
aanwezigen verwelkomd door Michael 
Klok, bestuurder van de Vereniging van 
Eigenaren Eeckenrhode. Hij hoopte dat 
mensen positief verrast zouden worden 
door de taxatie van hun kunstvoorwerpen 
en wees erop dat bij eventuele teleur-
stellingen men bij het buffet terecht kon 
voor een ‘bakkie troost’. Vervolgens 
kwam de heer Willems van basisschool 
De Drijfveer uit Waalre aan het woord. 
Hij vertelde over het plan om een aantal 
cultuur-educatie lokalen in te richten 
en daarvoor op zoek te zijn naar geld. 
De opbrengsten van de kunsttaxatiedag 
zouden ten goede komen aan dit project 
om bij te dragen aan de culturele 
ontwikkeling van kinderen.

Het was gezellig
Aan de hand van een ingebracht 
schilderij vertelde taxateur Paul Dumay 
de aanwezigen meer over de herkomst en 
schildertechniek van het werk. De trotse 
bezitter begon te glunderen bij het horen 
van een getaxeerde waarde van circa 1.500 
euro. Het werd steeds gezelliger. Mensen 
dronken nog een kop koffie, genoten van 
zoete en hartige lekkernijen en babbelden 
honderduit over alle kunstvoorwerpen Het oog van de expert.
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die voorbij kwamen. Ook het Eindhovens 
Dagblad was van de partij. Een journalist 
interviewde een aantal aanwezigen en 
een fotograaf maakte foto’s van diverse 
kunstwerken.

300 kunstvoorwerpen
Zo tegen vier uur waren er ruim 250 
bezoekers geweest die bij elkaar 
ongeveer 300 kunstvoorwerpen hadden 
laten taxeren. Het grootste deel van de 
bezoekers kwam van buiten Eeckenrhode. 
De taxateurs constateerden dat het 
niveau van het werk gemiddeld genomen 
hoog was. Volgens hen was het een 
dag met veel kunst en weinig curiosa! 
(op de volgende pagina’s vindt u foto’s 
van verschillende kunstvoorwerpen). 
Veel aanwezigen waren erg enthousiast 
over de dag en opperden dat het voor 
herhaling vatbaar is. Volgend jaar weer 
een kunsttaxatiedag op Eeckenrhode?

Bijzondere boeken.

Taxateur Jan Wolter van de Berg  
aan het werk.

Gezicht op Volendam, ca. 1920 geschilderd door 
A.P. Schotel. Getaxeerde waarde circa € 10.000.

Paul Dumay, eigenaar van Kunsthandel 
Dumay taxeert een object.

Voorzitter van de Vereniging van Eigenaars 
Cees Zeeuwen was ook van de partij.

‘… echt waar’.
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Gefascineerd door het verhaal.

Tirol in olieverf. ‘Niet zoveel waard, 
wel heel waardevol’.

‘Deze zou wel eens veel 
waard kunnen zijn.’

Koeien in wei, circa 1930 geschilderd door 
Johan Meijer. Getaxeerde waarde circa 
8.000 euro.

Curiosa?

Twee stieren, circa 1920 geschilderd door 
Eugène Verboeckhoven. Getaxeerde waarde 
circa 3.000 euro.
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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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De heer Stehouwer woont sinds 2013 
op Eeckenrhode en heeft een bijzondere 
hobby. Hij timmert uilenkasten. 
De redactie van U sprak met de heer 
Stehouwer over het hoe en waarom.

Waarom bent u begonnen met het 
maken van uilenkasten?
‘De belangrijkste reden is dat ik in de 
Oisterwijkse bossen, ik ben natuurgids, 
veel kapotte uilenkasten zag hangen. 
Deze uilenkasten hangen daar voor de 
bosuil. Dat is een holenbroeder die vooral 
grote bomen nodig heeft die daar niet 
veel staan. De bosuil is daar afhankelijk 
van dit soort kasten. Ik voelde mij een 
jaar of tien geleden geroepen om nieuwe 
kasten te gaan maken. Mijn hobby is 
een dure hobby omdat ik voor de kasten 
die ik maak geen subsidie krijg van de 
landschapsbeheerders. Omdat mijn 
visie is dat je niet moet wachten met 
maatregelen te nemen totdat de bosuil 
wordt bedreigd in zijn voortbestaan ben ik 
gestart met het maken van uilenkasten.’

Werkt u samen met anderen?
‘Ja, ik zie mijzelf vooral als ondersteuner. 
Ik werk samen met ‘uilenbeschermers’. Dat 
zijn mensen die onder andere actief zijn 
met het herplaatsen van asieluilen. Dat zijn 
uilen die door burgers worden gevonden 
en naar het asiel worden gebracht. Uilen 
leggen per leg 3 tot 5 eieren. Nadat deze 
uilen zijn geboren worden ze na circa 35 
dagen takkeling. Dat wil zeggen dat ze 
nog niet kunnen vliegen maar hun eerste 
loopoefeningen op de takken doen. Pas 
na 70 dagen leert een uil vliegen, na 100 

dagen is een uil zelfstandig. In die eerste 
maanden valt er wel eens een uil uit de 
boom. Die moet je eigenlijk gewoon laten 
zitten, vader en moeder zorgen er wel voor 
dat de jonge uil weer in het nest komt. 
Vaak vinden mensen een neergestorte uil 
zielig en nemen deze mee naar het asiel. 
Bij het uitzetten van deze asieluilen wordt 
dat altijd in een uilenkast gedaan.’

Hoe werkt het uitzetten van een uil?
‘We hangen dan een afgesloten uilenkast 
met een uil en voer voor een aantal dagen 
in een boom. Na drie dagen maken we 
de kast open en is als het goed is de 
uil enigszins gewend aan de nieuwe 
omgeving. De dagen erna blijven we 
voeren in de hoop dat de uil honkvast 
blijft. In ongeveer 10% van de gevallen 
blijft de uil (ook) in de omgeving van de 
uilenkast leven. Dat is ook afhankelijk 
van of het territorium toebehoort aan een 
andere uil.’

Ik heb een hobby!
De hobby van… De heer Stehouwer

De uilenkasten zoals de heer Stehouwer ze 
maakt in de kelder van Eeckenrhode.
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Uilen zijn hele bijzondere dieren
‘Een uil is een nachtdier en heeft daarom 
weinig vijanden. In tegenstelling tot dat 
wat mensen denken ziet een uil ’s nachts 
niet beter dan een mens. In de schemering 
ziet een uil wel veel meer dan een mens. 
’s Nachts jaagt de uil met behulp van zijn 
gehoor in combinatie met een uitermate 
sterk ontwikkeld diepte zicht. De ogen 
staan heel dicht bij elkaar en bewegen 
niet. De kop daarentegen kan 270 graden 
draaien. Een combinatie van zintuigen 
maakt dat ondanks het beperkte zicht de 
uil ’s nachts vanuit een vaste standplaats 
een muis kan horen tippelen.’

Waar maakt u de uilenkasten?
‘Die maak ik in de kelder van Eeckenrhode. 
De ruimte waar de CV-ketels staan leent 
zich prima voor dit werk. Soms leen ik 
de cirkelzaag van de huismeester. Als 
bewoners of (klein)kinderen van bewoners 
dat leuk vinden dan zijn ze van harte 
welkom om eens te komen kijken. Ik vertel 
met alle plezier iets over uilen.’

Hoeveel uilenkasten heeft u tot nu 
toe gemaakt?
‘Ik heb ongeveer 25 nieuwe uilenkasten 
gemaakt. Ik houd mij ook bezig met 
het verplaatsen van kasten. Als na het 
uitzetten van een uil blijkt dat deze is 

verjaagd betekent dit dat er in dit gebied 
al een uil actief is en besluiten we vaak om 
de kast te verplaatsen.’

Waar worden uw uilenkasten 
opgehangen?
‘Voornamelijk in de Oisterwijkse bossen 
tussen Tilburg en ’s Hertogenbosch, en in 
Waalre en omgeving. Ik heb ook een kast 
in België opgehangen. In de Oisterwijkse 
bossen is geen plek meer voor uilen-
kasten. De territoria zijn verdeeld. Ik heb 
nu onlangs voor een vogelbeschermer uit 
Boxtel een aantal kasten gemaakt voor de 
Geelders in de buurt van Schijndel.’

Wat heeft het leven nog meer te bieden 
dan uilenkasten?
‘Nog veel meer! Mijn hoofdactiviteit is het 
beschermen van het Gentiaanblauwtje, 
een met uitsterven bedreigd klein blauw 
vlindertje. Ik ben lid van de ‘blauwe 
brigade’ zoals ze dat wel zeggen. Ik 
ben vrijwilliger bij Natuurmonumenten 
en iedere week wel een dag bezig met 
het herstellen en beschermen van de 
biotoop in gebieden waar deze vlinder 
nog voorkomt. Het zou best kunnen dat 
de uilen die ik uitzet ook wel eens een 
Gentiaanblauwtje verorberen. Maar ja, dat 
is de natuur, daar ga ik niet tussen zitten.’

De heer Stehouwer met een cameraschuwe bosuil.
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De Sociëteit
Etage E is een prachtige ruimte rijker
De Sociëteit neemt langzaam maar zeker 
vorm aan. De opening was erg gezellig, 
de heer Bannenberg sabreerde voor de 
eerste keer ooit, en dat ging hem goed af! 

Primeur sabreren de heer Bannenberg. 

Mevrouw Hanneke Balk, wethouder van 
de gemeente Waalre, nam het woord en 
samen met alle aanwezigen klonken we op 
de ingebruikname van ‘De Sociëteit’.

Wethouder Hanneke Balk.

Hoewel nog diverse activiteiten in 
organisatie zijn is de yoga voor senioren 
door Els Koopmans reeds ingeburgerd en 
zal zeker worden vervolgd. 

Inmiddels zijn ook de eerste ronde lessen 
voor iPad en andere tablets gestart door 
Andries Brouwers. Volgeboekt, dus 
besloten is om in november een 2e cyclus 
te houden. 

De boekenclub houdt de maandelijkse 
bijeenkomst vanaf nu ook in ‘de Sociëteit’, 
de ruimte leent zich er goed voor.
Vanuit bewoners zijn een aantal ideeën 
gekomen die verder uitgewerkt zullen 
gaan worden voor ‘de Sociëteit’. 
Ideeën/opmerkingen zijn welkom, 
graag zelfs! U kunt ze aanreiken bij de 
locatiemanager. 

Met geduld wordt lesgegeven door Andries

16

lente editie



Nieuwe bewoners

Een Dagje Sociëteit
‘Een Dagje Sociëteit’ is op 3 maart van 
start gegaan onder leiding van activiteiten-
begeleidster Debby Landzaat, met 
dank aan de gemeente Waalre die haar 
expertise voor de opstartfase subsidieert. 
Loes Weltje en José Habraken zijn de 
vrijwilligers die vol enthousiasme zijn 
begonnen en meewerken om deze dagen 
tot een succes te maken. 

José Habraken, Loes Weltje en Debby Landzaat.

Debby vertelt: “In de eerste weken zijn 
er al diverse activiteiten tot ontwikkeling 
gekomen. Iedere week bereiden we zelf 
een amuse. We schenken aandacht aan 
klassieke muziek en er zijn creaties 
gemaakt zoals een Paasbloemstuk en 
een moodboard. De heren hebben een 
strategisch aanvalsplan bedacht om elkaar 
te kunnen verslaan met stratego. 

De komende tijd gaan wij onder andere 
ook aandacht besteden aan levens-
verhalen. Wij verwelkomen nog graag 
enkele nieuwe gasten bij ‘een dagje 
Sociëteit’, dus hopelijk tot ziens!”

Voor verdere informatie kunt u terecht 
bij de locatiemanager of de receptie. 
Zij beantwoorden graag uw vragen.

Wij verwelkomen:
Mevrouw van Voorthuijsen 
De heer Benders
Mevrouw Trapman
Mevrouw Heygele
Mevrouw de Bie

We verwelkomen echtpaar 
van Gerwen, maar tijdens 
het ter perse gaan 
vernamen we het overlijden 
van de heer van Gerwen.

Wij verwelkomen 
binnenkort:
De heer Wick
Echtpaar Maatjes

Gezelligheid in de Sociëteit.
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“Ik Opa, Ik Oma”
Interview met de heer en mevrouw 
Kwakernaak-Jansen
En weer een bijzonder 

verhaal van een echtpaar 

dat terugkijkt op een 

bewogen leven dat via 

een tussenstop in België 

zijn vervolg krijgt aan de 

Irenelaan in Waalre. 

Waar komt u vandaan?
Mevrouw Kwakernaak: ‘Ik ben een 
Gelderse, ik ben geboren in 1926 op 
een woonark en heb in die zin niet echt 
een geboortegrond. Op het moment 
dat ik ter wereld kwam lagen we in de 
Gelderse IJssel in Rheden. Mijn vader 
werkte bij Rijkswaterstaat. Ik was enig 
kind. Dat was heel lang de realiteit totdat 
ineens mijn zusje ter wereld kwam. Dat 
was een verrassing. Mijn moeder had de 
hele babyuitzet na 16 jaar al de deur uit 
gedaan. Zeg maar overboord gezet. Het 
was nota bene oorlogstijd. In 1941 was het 
huis dat mijn ouders in Arnhem hadden 
laten bouwen klaar. Ik kan me de slag om 
Arnhem goed herinneren. Heel de stad 
was op last van de Duitsers geëvacueerd 
en daarna tot verboden gebied verklaard. 
We zijn tussen september 1944 en mei 
1945 uit ons huis in Arnhem gezet. 

Toen we na de bevrijding terug naar 
huis mochten, troffen we een ernstig 
beschadigde en leeggeroofde stad aan. 
Ook ons huis was leeggehaald. Een van de 
weinige spullen die we aan troffen was een 
tafeltje van ons met daaraan een labeltje 
met de naam ‘Herr dr. Müller, Dortmund’. 
Kennelijk werd door de Duitsers ter 
plaatse de buit verdeeld. Gelukkig is 
ons tafeltje niet op transport geraakt. 
Wat we ook aantroffen was een grote 
voorraad hoge hoeden. Ons huis was een 
verzamelplaats voor geroofde goederen. 
Ook de hoeden hebben het transport niet 
gehaald. Luguber, maar ook grappig.’

Door ziekte geen boer
De heer Kwakernaak: ‘Ik ben boerenzoon 
in een familie die al enkele generaties 
boer was. Geboren in Alpen a/d Rijn op 
een veehoudersbedrijf. Ik ben de oudste 
van vier kinderen. Op mijn vierde kreeg 
ik kinderverlamming (Polio Myelitis). In 
die tijd bestond het vaccinatieprogramma 
zoals we dat nu kennen nog niet. Deze 
ziekte heeft tot gevolg gehad dat mijn 
rechterhand en -arm tot op de dag 
van vandaag niet goed functioneren. 
Daardoor had ik geen toekomst als 
boer en werd ik op het pad van een 
universitaire studie gezet. Oorspronkelijk 
was ik rechtshandig; door mijn handicap 
ben ik links gaan schrijven. Mijn twee 
zussen zijn op een bepaald moment 
naar het buitenland verhuisd. Mijn broer 
is toen boer geworden. Ik ben in 1945 
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in Leiden begonnen met Rechten, in 
1949 afgestudeerd en lid geweest van 
Studenten Vereniging Minerva. Na mijn 
studie ben ik terecht gekomen bij een 
notariskantoor in Arnhem. Op aandringen 
van de notarissen ben ik gestart met een 
avondopleiding tot kandidaat-notaris. Na 
het staatsexamen heb ik de eerste drie 
jaar in de vorm van een stage gewerkt.’

Mevrouw Rensen woonde bij ons 
om de hoek!
Mevrouw Kwakernaak: ‘Ik ben in 
Amster dam Rechten gaan studeren. 
Amsterdam was vlak na de oorlog 
fantastisch om te zijn. Ik heb uiteindelijk 
mijn studie niet afgerond. In die tijd 
woonden mijn ouders en verschillende 

vrienden in Arnhem. Een van mijn 
vrienden heeft mij toen geattendeerd op 
het bestaan van mijn man. We zijn toen 
samen in Arnhem naar een bal geweest 
alwaar de vonk oversloeg. Een jaar later, 
in 1954 zijn we in het huwelijksbootje 
gestapt. We zijn nog steeds, nu 62 jaar!, 
bij elkaar. Na ons huwelijk zijn we in 
Arnhem gaan samenwonen. Onze oudste 
dochter is in 1957 geboren. Nummer twee 
en drie volgden in resp. 1960 en 1962 in 
Rotterdam en Capelle aan den IJssel.’
De heer Kwakernaak: ‘Ik wilde mij 
breder oriënteren in het bedrijfsleven. 
Ik kon in 1958 in Rotterdam aan de slag 
als kandidaat-notaris en deze baan 
combineren met de functie van secretaris 
bij een werkgeversorganisatie. In Rotter-
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 dam woonden we op een klein flatje. 
We kwamen er overigens op Eeckenrhode 
achter dat mevrouw Rensen, één van 
de huidige bewoners van Eeckenrhode, 
in die tijd op 200 meter afstand van ons 
woonde! En het toeval wil dat zij en wij 
ook beiden daarna naar Capelle a/d IJssel 
zijn verhuisd. Ook weer circa 200 meter 
bij elkaar vandaan. We kenden elkaar toen 
overigens niet. Onze kinderen hebben 
toen wel op dezelfde school gezeten. 
Mevrouw Rensen is op een bepaald 
moment naar Indië verhuisd. Wij zijn toen 
in Capelle ad IJssel blijven wonen. Per 
1 januari 1968 ben ik als notaris benoemd 
in Rotterdam, als opvolger van een notaris 
in een klein kantoor. 

Specialist in ‘natte waterbouw’
Per 1 januari 1972 bent ik toegetreden 
tot de maatschap Nauta Lambert Blussé, 
het huidige Nauta Dutilh, nu nog één van 
de vooraanstaande advocatenkantoren 
in Nederland. Ik hield mij daar bezig 
met onroerend goed. Vanuit mijn 
vorige functie als secretaris van een 
werkgeversvereniging had ik veel relaties 
op het gebied van ‘natte waterbouw’. 
Veel zaken werden aangedragen door 
Rijkswaterstaat. Als hobby heb ik altijd 
het erfrecht aangehouden. In dat kader 
heb ik het “Ik Opa”-testament ontworpen. 
Dat ontwerp komt erop neer dat met een 
bepaalde constructie er een gunstiger 
fiscaal regime op een erfenis van 
toepassing is (zie inzet). Dit testament 
had nogal wat consequenties. Uiteindelijk 
heeft de Hoge Raad zich erover gebogen 
en is het testament op een kleine wijziging 
na goedgekeurd. 

Mevrouw Kwakernaak met op de achtergrond 
één van haar schilderijen.

De heer Kwakernaak, nog steeds geïnteresseerd 
in juridische onderwerpen.
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Staatssecretaris Jager was het er 
niet mee eens
Binnen onze maatschap ontstond de 
discussie dat het ongepast zou zijn als 
een notaris zich zou manifesteren als 
ontwerper van een fiscale constructie. 
Uiteindelijk is besloten om het testament 
voor onze eigen clientèle toe te passen, 
maar er niet over te publiceren. Toen 
één van de kandidaat -notarissen 
bij een ander kantoor ging werken 
is onbedoeld het testament breder 
verspreid. Dit heeft de nodige deining 

veroorzaakt. Een aangepaste versie is 
nogmaals aan de Hoge Raad voorgelegd 
en goedgekeurd. Dagblad De Telegraaf 
heeft er vervolgens ruim aandacht 
aan besteed. Nadat de Telegraaf het 
testament had betiteld als zijnde een 
aantrekkelijke belastingbesparing kwam 
het ministerie in het verweer. De minister 
stelde dat het ‘Ik Opa testament’ niet 
zou kunnen. Vervolgens is het ontwerp 
in veel vakbladen behandeld. Op 14 april 
2008, nota bene de verjaardag van de 
heer Kwakernaak, hield staatssecretaris 

Hoe werkt het “Ik Opa”-testament
Het “Ik Opa”-testament vindt zijn 
oorsprong in een ontwerp van de heer 
Kwakernaak. Deze fiscale constructie 
heeft voor nogal wat deining gezorgd. 
Nederland heeft uiteindelijk door een 
nieuw wetsartikel de toepassing van deze 
constructie verboden. In België mag het 
“Ik Opa”-testament nog steeds worden 
toegepast. Aan de hand van een voorbeeld 
volgt hier een toelichting op de werking 
van het ‘Ik Opa testament’.

Grootouder legt in zijn/haar testament 
vast dat zijn zoon/dochter de verplichting 
heeft om bij diens/ haar overlijden aan 
het kleinkind een bepaald bedrag uit te 
keren (in ons voorbeeld € 100.000). Het 
kleinkind krijgt dus bij het overlijden van 
grootouder een vordering op zijn vader 
of moeder van € 100.000 welk bedrag 
wordt uitgekeerd bij het overlijden van 
vader of moeder. Omdat het vele jaren 
kan duren voordat het kleinkind zijn 
geld krijgt is dus de vordering bij het 
overlijden van grootouder niet volwaardig. 
De fiscus heeft daarvoor leeftijdstabellen 
opgesteld met behulp waarvan de waarde 

kan worden vastgesteld, die afhankelijk 
zijn van de leeftijd. Gesteld dat de 
vordering bij het overlijden van grootouder 
40% waard is, dan is op dat moment 
€ 40.000,00 bij het kleinkind belast en 
€ 60.000,00 bij de zoon of dochter. Maar 
het kleinkind heeft vaak een vrijstelling. 
Het grote voordeel wordt verkregen 
bij het overlijden van de zoon/dochter. 
Dan blijkt het kleinkind een vordering 
van € 100.000,00 te hebben, waarover 
dan geen successierecht verschuldigd 
is. Uiteindelijk is bij grootouder geen extra 
belasting verschuldigd en bij de zoon/
dochter is € 100.000 vrijgesteld.

De annotatie van Prof. W.M. Kleyn 
in een arrest van de Hoge Raad met 
betrekking tot het “Ik Opa”-testament 
luidde ‘Voorwaar een vernuftige 
constructie om de top van de heffing van 
successierechten bij de erfgenamen af te 
romen ten gunste van een verkrijging door 
de kleinkinderen bij wie de nalatenschap 
van erflaatstergrootmoeder immers toch 
uiteindelijk terecht zou komen na het 
overlijden van hun ouders.”
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De Jager in Tilburg een voordracht over 
belastingpolitiek. Ook het “Ik Opa”-
testament kwam daar aan bod. Uiteindelijk 
is er een nieuw wetsartikel voor nodig 
geweest om het testament om zeep te 
helpen. Tot dat moment hebben veel 
belastingbetalers profijt gehad van dit 
testament. Het is op een bepaald moment 
overgewaaid naar België. Daar heeft het 
eerst op een zwarte lijst gestaan van 
verboden constructies, maar is het van 
af gehaald. Het “Ik Opa”-testament wordt 
tot op de dag van vandaag nog in België 
toegepast. Ik ben er nog steeds trots 
op dat ik in 1984 vanwege mijn maat-
schappelijke verdiensten ben benoemd 
tot Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw. Net als vier andere compagnons in 
Nauta Lambert Blussé. Van deze vijf ben ik 
de enige die nog in leven is.’

We waren uitgekeken op Rotterdam
Mevrouw Kwakernaak: ‘Ik heb er altijd 
voor gezorgd dat het gezin goed draaide, 
ondanks diverse gezondheidsproblemen 
die ik na de oorlog heb gehad. In 1990 
zijn we na het pensioen van mijn man 
naar Oud-Turnhout, België verhuisd. 
We wilden weg uit Rotterdam. Het leek ons 
interessant om in een nieuwe omgeving te 
gaan wonen. Het was ons niet te doen om 
de belasting. De Achterhoek was voor ons 
ook een optie. We hebben ook nog even 
aan het huis van mijn ouders gedacht, een 
vrijstaande villa met rieten dak (zoals ze 
ook wel in de Irenelaan staan) met uitzicht 
over de Betuwe. Vanwege de ligging ten 
opzichte van de grote weg hebben we 
uiteindelijk besloten om dat niet te doen.

Mevrouw Kwakernaak: ‘Toen we in België 
woonden ben ik op een bepaald moment 
gaan schilderen. Ik was een van de 
eerste studenten van een kunstacademie 
in Arendonk. Ik heb daar goed leren 
schilderen. Een hele fijne tijd gehad. 
Op een bepaald moment had de Academie 

moeite om voldoende studenten te werven.
Na een krantenadvertentie werd de 
Academie overspoeld met Nederlandse 
studenten. Na de overvloed van de 
Nederlanders werd, omdat het initiatief 
werd gesubsidieerd door de Belgische 
overheid, besloten om het lesgeld voor 
Nederlanders te verhogen. De heer 
Kwakernaak constateerde dat deze 
gedifferentieerde prijsstelling in strijd was 
met Europese regelgeving. Al snel werd 
een en ander teruggedraaid. 
We hebben van 1990 tot 2011 met veel 
plezier in België gewoond. Omdat het 
huis te groot werd en we behoefte 
hadden aan meer gemak hebben we 
besloten te verhuizen. Ik had ook 
geen zin meer in het iedere dag koken 
van de maaltijd. We hebben ons toen 
uitgebreid geörienteerd en verschillende 
wooncomplexen bezichtigd. We zijn 
uiteindelijk bij Eecken rhode terecht 
gekomen. Daar hebben we nooit spijt van 
gehad. Het bevalt ons hier heel goed.’

In memoriam
De heer

J.H. (Henk) Sommer
30 augustus 1919–1 maart 2016 

De familie bedankt iedereen van 
harte voor de ontvangen steun 
en medeleven die zij mochten 

ontvangen na het overlijden van de 
heer Sommer.

Florence Sommer.
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‘   De Speelkamer 
van toen’

Eeckenrhode familiedag 
zondag 26 juni vanaf 14.00 uur
Nodig al uw familie uit voor een gezellige 
dag op Eeckenrhode! Op zondag 26 juni 
staat Eeckenrhode in het teken van 
familie! Of u op die dag een reünie wilt 
organiseren of uw zoon of dochter 
wilt uitnodigen. Op die dag maakt 
Eeckenrhode het gezellig voor jong en 
oud.

Wat staat er allemaal te gebeuren?
De familiedag staat in het teken van de 
speelkamer van vroeger. Weet u nog? 
Met welk speelgoed u vroeger speelde? 
Op de familiedag zetten we een stap terug 
in de tijd. We krijgen een korte inleiding 
over het ontstaan van de poppenkast door 
Annemieke Brouwers, afgestudeerd aan 
de Jan Klaassen Academie in Amsterdam. 
En natuurlijk een poppenkastvoorstelling 
met een grote poppenkast, leuk voor 
volwassenen en kinderen. Er is een 
familietoernooi met oud-Hollandse 
spellen, live-muziek en een zomerbuffet.

Er zijn geen kosten verbonden aan 
deelname aan de dag. 

Deelname aan het zomer buffet kost € 17,50 
per persoon (kinderen tot 12 jaar € 7,50), 
inclusief twee consumpties. 

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

Programma
14.00 uur ontvangst met koffie en lekkers
  inschrijving Eeckenrhode 

oud-Hollandse spellen toernooi
14.30 uur  inleiding ‘Ontstaan Poppenkast’ 

en poppenkast voorstelling
15.15 uur  start Eeckenrhode 

oud-Hollandse spellen toernooi
16.15 uur einde toernooi
17.30 uur  prijsuitreiking en opening 

zomerbuffet
19.00 uur einde familiedag

Deelnemen
U kunt zich bij de receptie inschrijven voor 
het familie-toernooi en het zomerbuffet.

Schrijf uw 
familie snel in 
voor het oud-

Hollandse spellen 
toernooi!
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