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

Op Google kwam ik via ‘hondenweer’, 
want dat was het in juni!, uit bij de 
‘Hondsdagen’. Ze hebben, buiten het 
woord hond en slecht weer, niets met 
elkaar te maken. Hondenweer is slecht 
weer met veel regen en het kan iedere dag 
hondenweer zijn. 
Hondsdagen houdt verband met de stand 
van de ster Sirius in het sterrenbeeld 
‘De Grote Hond’. Sirius komt tijdens de 
Hondsdagen gelijk op met de zon en is 
dan een periode van 4 weken niet te zien. 
Dit jaar zijn de Hondsdagen begonnen op 
10 juli en duren 4 weken. Het is de periode 
met de hoogste luchtvochtigheid van het 
jaar, wat veel regenbuien en onstuimig 
weer kan veroorzaken. En past u een 
beetje op? De hoge luchtvochtigheid 
zorgt voor een snellere bacteriegroei en 
daardoor kan voedsel sneller bederven.
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Nootjes Voorwoord

De gangen van Eeckenrhode zijn klaar! 
Bart Paijmans hoeft niet op de beloofde 
taart bij vertraging te trakteren. Het 
resultaat mag er zijn, de reacties zijn 
zeer positief over zowel het uiterlijk 
maar ook de akoestiek, het licht en de 
algemene uitstraling.

Geïntegreerd in de nieuwe gangen, 
zijn de brandmelders, die nu tot in de 
hal van het appartement komen en 
gekoppeld zijn aan een nieuwe brand
meldcentrale. In het kader van brand
veiligheid zijn een aantal bewoners en 
personeelsleden opgeleid tot BHVer 
(BedrijfsHulpVerlener), zie pagina 20.

Iedereen in de regio is de afgelopen tijd 
met uitzonderlijk weer geconfronteerd. 
Op Eeckenrhode viel het gelukkig 
mee, op één lekkage na. Dankzij de 
oplettendheid van bewoner Robin 
Bombeeck is veel erger voorkomen. 

Samen met de huismeester is drie uur 
hard gewerkt om al het water weg te 
pompen en is een dag later het gehele 
terrein met twee bladblazers schoon 
geblazen. Dank!

Lang Leve Oud
We lijken in onze huidige westerse cultuur 
vergeten te zijn wat de schoonheid van 
oud is. De huidige gedachte bij oud 
is achteruitgang, verlies van kracht 
en kunnen. Niets is minder waar! 
Oudere mensen zijn biologisch gezien 
voorbestemd om belangrijke beslissingen 
te nemen. Ouderen mogen meer worden 
gerespecteerd en moeten minder worden 
verborgen in onze maatschappij. Daar 
zijn we het op Eeckenrhode natuurlijk 
helemaal mee eens! Doordat onze 
bevolking vergrijst is de tijd aangebroken 
om de status van mensen op leeftijd te 
herdefiniëren. Een soort van emancipatie 
van de senior. In veel andere culturen 
genieten de oudsten in een leef gemeen
schap de meeste respect. In Japan is het 
respect voor ouderen en de waardering 
voor hun expertise al lang heel gewoon. 
Hoe kan het dat het in Nederland vaak 
zo anders lijkt? Gelukkig staat op 
Eeckenrhode de senior al decennia op de 
eerste plaats. En mogen we trots zijn op 
een huis vol levenservaringen en wijsheid.

Namens het bestuur van de 
‘Vereniging van Eigenaars Eeckenrhode’

Cees Zeeuwen
Voorzitter

3

zomer editie



Activiteiten terugblik…
Koningsdag
Dit jaar vierde de koning zijn verjaardag 
op 27 april in Zwolle. De bewoners van 
Eeckenrhode volgden het feestelijk 
gebeuren op het grote scherm in de zaal.
Allereerst was er koffie met verschillende 
lekkernijen. Na de koffie volgde het 
gebruikelijke glaasje Oranjebitter. 
Al met al een druk bezochte en gezellige 
morgen. Met dank aan en met vlag en 
wimpel voor mevrouw van Tricht die zorgde 
dat deze Koningsdag weer perfect verliep.

5 Mei én Hemelvaartsdag
Er werd gezongen, geklapt en zelfs gedanst 
op deze prachtige 5 mei bevrijdingsdag. 
Het was te verwachten, want wat waren 
ze weer in topvorm, de Savoy Jazzmen. 

Bekende nummers werden gespeeld, 
er was geen ontkomen aan de diverse 
goedklinkende tonen. Ze kregen het weer 
voor elkaar... een glimlach op ieders 
gezicht. 
Mevrouw van Eck kwam na enige navraag 
bij de heren met de informatie dat de 
naam Savoy is gerelateerd aan een grote 

ballroom (Savoy Ballroom) in New York aan 
de Lerox Avenue in de jaren 19261958. 
Met diverse hapjes en drankjes werd 
het een gezellig middag met een groot 
verdiend applaus en een JA, op de vraag 
of ze nog eens welkom zijn.

Pinksterlunch
Traditiegetrouw op 2e Pinksterdag, dit 
jaar op 16 mei, asperges en zoals we 
dat gewend zijn van hoge kwaliteit. 
De commentaren achteraf waren zeer 
positief. Met dank aan het keukenteam en 
de mensen in de bediening voor deze fijne 
en smaakvolle middag!

Savoy Jazzmen
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Opening expositie Rien Alleman
Een druk bezochte opening van de expositie 
op 25 mei van Rien Alleman. De opening 
werd muzikaal begeleid door zijn dochter 
e.a. met bamboefluiten. Zie voor meer 
informatie over deze expositie pagina 22. 

Rembrandt op de Rozengracht
Wederom was het op zondag 5 juni een 
lust voor het oor om, deze keer niet naar 
muziek, maar, naar de stem van Jacques 
Hendrikx te luisteren. De lezing die hij gaf 
over Rembrandt, tijdens zijn laatste jaren, 
was zeer boeiend en leerzaam. Er werden 
citaten voorgelezen, waardoor onder 
andere het karakter van Rembrandt en zijn 
handelswijzen duidelijk werden. 

Aan de hand van de getoonde beelden kon 
men het levenspad van Rembrandt volgen 
tot aan zijn dood. Ondanks het prachtige 
weer had niemand spijt om deze uren 
binnen te zitten. Boeiend en zeker weer 
interessant.

Familiedag 2016
Slecht weer, code geel... hoe krijgen we 
het voor elkaar om iedereen te verzamelen 
voor de poppenkast, ze in dezelfde ruimte 
te laten genieten van een overheerlijk 
buffet en ook nog oud hollandse spellen 

te plaatsen met voldoende ruimte om te 
spelen. Het was even puzzelen, maar dat 
hoorde bij het thema van de dag, ‘de kinder
kamer van toen’. Op pagina 6 en 7 vindt u 
leuk fotomateriaal van deze mooie dag. 

High Tea
Hoewel de temperaturen nog niet echt 
meewerken is de vakantietijd aangebroken 
en was de jaarlijkse high tea, dit jaar op 
donderdag 14 juli, zoals altijd gezellig. 
Hartig en zoet uit eigen keuken en bovenal 
het samenzijn met de ‘nazit’ met een 
wijntje maakte het heel gezellig. 
Volgend jaar weer!
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Voor jong en oud.

Terugblik Familiedag 2016
Met Jan Klaassen 
en Katrijn
Slecht weer, code geel... hoe krijgen 
we het voor elkaar om velen te laten 
genieten van poppenkast, deze mensen 
in dezelfde ruimte te laten genieten 
van een overheerlijk buffet en ook nog 
oud Hollandse spellen te plaatsen met 
voldoende ruimte voor iedereen om te 
spelen. Het was even puzzelen, maar 
dat hoorde bij het thema van de dag, ‘de 
speelkamer van toen’. En… het is gelukt. In de grote zaal werd een poppenkast 

opgebouwd van 2.85m, en eromheen 
verzamelden zich rond twee uur de gasten 
met een kopje koffie en een heerlijke 
petit four. Na een welkomstwoord haalde 
Annemieke Brouwers (poppenkastartiest) 
samen met de gasten Jan Klaassen uit zijn 
slaap en iedereen volgde op interactieve 
wijze het verhaal tot en met het slot toen 
Jan Klaassen de krokodil gevangen nam. 
Spannend! 

Sjoelen voor de eer.

Vrijwilligers in voorbereiding.

Ingespannen gezichten.

Muizen vangen valt tegen...

Jan Klaassen maakt nieuwe vrienden.

6

zomer editie



De Oud Hollandse spellen stonden te wachten 
om bespeeld te worden. Soms was het een herrie 
van jewelste. De ballen vlogen om de oren, de 
sjoelschijven gingen soms goed en soms ook niet. 
Vier op een rij, prachtig. Muizen vangen was erg 
moeilijk (op een paar handige spelers na!).

Zo vloog de middag voorbij en had iedereen om half 
6 zin in een zelf bij elkaar gekozen maaltijd, want 
de keuken had een heerlijk buffet samengesteld. 
Het was smullen en met een drankje erbij was het 
een mooi geheel. Het duo Kauffeld ende Jong, 
inmiddels bekend op Eeckenrhode, maakte de dag 
compleet met gezellige muziek.

Kauffeld ende Jong.

De beste stuurlui...

Jong en oud vermaakte zich.

Alles voor de punten.

We zaten er zoetjes bij.

Annemieke Brouwers.
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Van Abbemuseum komt 
naar Eeckenrhode

Op maandag 7 november organiseert 
Eeckenrhode van 15.00 tot 16.00 uur 
een virtuele rondleiding door het Van 
Abbemuseum. Een gids van het Van Abbe 
zal u in de recreatiezaal van Eeckenrhode 
via het grote scherm een rondleiding 
geven door het museum. 

Eerste museumrobot in Europa
Sinds eind 2015 heeft het Van Abbe als 
eerste museum in Europa een robot in 
het museum die op afstand kan worden 
bediend. Hierdoor is het mogelijk om 
vanuit je eigen stoel via een beeldscherm 
het museum te bezoeken. U kunt zelfs via 
de robot een gesprek voeren met andere 
bezoekers in het Van Abbemuseum. 
Andere bezoekers kunnen u via het beeld

scherm van de robot (het ‘gezicht’) zien. 
Het museum wil hiermee mogelijk maken 
dat mensen met een fysieke beperking en 
mensen die in het buitenland wonen toch 
het museum kunnen bezoeken. Tijdens de 
bijeenkomst op Eeckenrhode zal ook een 
gids van het Van Abbe op Eeckenrhode 
zijn om de rondleiding toe te lichten en uw 
eventuele vragen over getoonde kunst te 
beantwoorden.

Wilt u deelnemen aan de Van Abbe 
rondleiding op Eeckenrhode?
U ontvangt in oktober een uitnodiging 
voor deze bijeenkomst. U kunt u 
dan opgeven voor deelname. Aan 
de bijeenkomst kunnen ongeveer 
15 personen deelnemen.

De eerste museumrobot 
van Europa in het  
Van Abbemuseum.
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Aangeboden door de heer Balk
Luchtfoto van Eeckenrhode

Wij verwelkomen:
Familie Maatjes
De heer Wick
De heer Schlüper
Mevrouw Van den Boomen

Binnenkort  
verwelkomen wij:
De heer Visschers
Mevrouw Romeijn

Nieuwe bewoners

Een prachtig gezicht ‘van 
boven’ met de ligging en 
het gebied dat Eeckenrhode 
omringt. Voor zover wij weten 
is dit de eerste luchtfoto die 
gemaakt is van Eeckenrhode 
met de vernieuwde ingang die 
in 2013 werd geopend.
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Activiteiten vooruitblik…
juli 2016 t/m oktober 2016
Donderdag 4 augustus, 13.00 uur
Jaarlijkse luxe barbecue
Misschien dat we dit jaar naar buiten kunnen 
en de barbecue op het terras kunnen 
laten plaatsvinden? De keuken zorgt 
voor heerlijk eten en met een wijntje erbij 
verheugen we ons op een fijne middag!

Zondag 14 augustus, 13.00 uur
Culinaire Indonesische Middag 
met muziek en dans
Wij beleven deze dag, zoals al vele jaren, 
de bevrijding van Indonesië met dans en 
heerlijk Indonesisch eten. Als opening 
van het buffet en ook tussendoor zal 
Dansgroep Mentari ons deze middag 
verrassen met een drietal prachtige 
Indonesische dansen (met schitterende 
traditionele kleding zullen zij optreden) 
en wie weet is er ook een Indonesisch 
lied wat zij samen met ons gaan zingen 
of dansen. Genieten van muziek, dans, 
gewaden, heerlijk eten en gezellig 
samenzijn.

Woensdag 24 augustus, 15.00 uur
Opening nieuwe expositie
In de periode van 24 augustus tot en 
met november zal de heer van Baaren, 
bewoner van Eeckenrhode, zijn werk 
tentoonstellen. U bent hartelijk welkom om 
deze opening bij te wonen.

Dinsdag 30 augustus, 19.30 uur
Lezing door Erna Charbon: 
Jeroen Bosch 
Op dinsdagavond 30 augustus verzorgt 
Erna Charbon een lezing over Jeroen 
Bosch. Al eerder hebben we kennis met 
Erna (kunsthistorica) gemaakt toen zij een 

Dansgroep Mentari Jeroen Bosch
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lezing kwam geven over de symboliek in 
de 17de eeuwse Hollandse schilderkunst. 
Over Jeroen Bosch, alias Jheronimus 
Bosch (14501516) is veel te vertellen. 
In tegenstelling tot het serene werk van 
zijn tijdgenoten schilderde Bosch duivels, 
engelen, draken en allerlei andere figuren 
op een bijzondere en boeiende manier. 
Waarom schilderde hij op deze wijze? 

Het werk keert zich tegen de domheid 
der mensen, die zich uit in hebzucht, 
vraatzucht, ontucht, verkwisting en 
bedrog. De neiging naar het kwade... 
Wederom een boeiende lezing, natuurlijk 
vergezeld met prachtige afbeeldingen op 
het grote scherm, die u in ‘het jaar van 
Jeroen Bosch’, beslist niet mag missen.

Zondag 11 september, 13.00 uur
Mosselmiddag
De R in de maand, mosselen op de kaart! 
Aan degenen die geen mosselen lusten is 
ook gedacht, geeft u het s.v.p. vooraf door?

Zondag 25 september, 15.00-16.30 uur
Virtual Reality op Eeckenrhode
Uitgebreide informatie over dit aller nieuwste 
fenomeen vind u op pagina 12.

Zondag 9 oktober, 13.00 uur
Herfstproeverij
De dagen gaan meer en meer korten, de 
temperatuur daalt en we krijgen weer zin 
in warme gerechten. Met de specifieke 
ingrediënten van het herfstseizoen wordt 
u aangenaam verrast door het keukenteam 
van Eeckenrhode.  Zoals altijd zijn uw 
familieleden en andere gasten van harte 
welkom!

Erna Charbon
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‘ Virtual reality  
wordt groter dan televisie!’

Op zondag 25 september van 15.00 tot 
16.30 uur organiseert Eeckenrhode in 
samenwerking met Social VR Amsterdam 
een virtual reality inspiratiesessie in de 
recreatiezaal. Tijdens de sessie kunnen 
deelnemers op de hometrainer van 
fysiotherapeut René Beusen een fietstocht 
door Amsterdam maken en vanuit een 
stoel een wandeling naar het strand. 

De bijeenkomst wordt gestart met een 
plenaire presentatie waarin Esther Simao 
van Social VR uitlegt wat virtual reality is 
en een toelichting geeft op de ‘belevingen’ 
die ze heeft meegenomen. De fietstocht 
maakt onderdeel uit van een onderzoek, of 
ouderen meer gemotiveerd worden om te 
bewegen met behulp van virtual reality.

Wat is virtual reality?
De definitie van virtual reality is 
opgebouwd uit de betekenissen van 
‘virtuele’ en ‘werkelijkheid’. Virtueel 
betekent – in de buurt – en – de werkelijk
heid – is dat wat we ervaren als mens. 
Dus de term virtual reality betekent in feite 
dichtbij de werkelijkheid.

We ervaren de wereld door middel van 
onze zintuigen en perceptiesystemen. 
Op school leerden we dat we vijf zintuigen 
hebben: smaak, tast, reuk, zicht en 
gehoor. We hebben er veel meer. Bij 
virtual reality worden ook andere dan de 
bekende vijf zintuigen geprikkeld zoals 
bijvoorbeeld ons evenwicht.

25 september VR inspiratiesessie 

Noteer 
alvast in 

uw agenda!
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Onze hele ervaring van de werkelijkheid 
is gebaseerd op een combinatie van 
zintuiglijke informatie. Het spreekt dan 
vanzelf, dat als je zintuigen ‘verzonnen’ 
gegevens aan je hersenen presenteren 
je een onwerkelijke werkelijkheid kunt 
ervaren.

In technische termen is ‘virtual reality’ een 
3dimensionale, computer gegenereerde 
omgeving die door een mens kan worden 
ervaren en waar je aan kunt deelnemen. 
Deze 3Dwerelden kunnen worden ervaren 
met behulp van een soort grote skibril die 
is verbonden met een computer.

Die gekke bril
Virtual reality (verder VR) bestaat al lang. 
Maar sinds kort komen de eerste virtual 
reality brillen op de markt waarmee 
je VR kunt ervaren. De elektronische 
VRbrillen zijn in Nederland nog moeilijk 
verkrijgbaar. Er zijn al wel kartonnen 
brillen waarin je een smartphone kunt 
plaatsen. Grootgrutter Albert Heijn heeft 
op dit moment een spaaractie voor een 
VRervaring met dinosaurussen.

Waarom gaat virtual reality de 
wereld veroveren?
Virtual reality is op dit moment in de 
Verenigde Staten de technologische 
ontwikkeling waar het meeste geld 
in wordt geïnvesteerd. De reden 
daarvoor is dat VR oneindig veel 
toepassingsmogelijkheden heeft en 
daardoor een grote afzetmarkt. De 
verwachting is dat over niet al te lange 
tijd in iedere huiskamer VRbrillen te 
vinden zijn. Enkele voorbeelden van 
toepassingen:

Brandwondencentrum Groningen
In Groningen wordt de VRbril gebruikt 
gedurende pijnlijke verbandwisselingen 
bij brandwondpatiënten. Door toepassing 
van VR hoeft er minder of geen pijnstilling 
te worden gebruikt. De 3Dwerelden die 
hiervoor worden gebruikt zijn ontwikkeld 
door een bedrijf in Delft. De beelden 
die de VRbril op de ogen van patiënten 

projecteren hebben een grote invloed op 
de hersenen waardoor onze gevoelens en 
denkpatronen worden beïnvloed. Als een 
patiënt de bril op heeft wordt hij helemaal 
een virtuele wereld ingezogen en ervaart 
hij minder of geen pijn meer.

Matthijs van Nieuwkerk (DWDD) wist niet 
wat hij zag. En moest ondersteund worden om 
niet om te vallen.
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Bezoeken van musea
Met VR is het mogelijk om zonder enorme 
afstanden te hoeven reizen het Louvre 
in Parijs te bezoeken, of de Acropolis in 
Athene. En het hoeft natuurlijk niet bij 
culturele uitjes te blijven. Zo zou u ook 
vanuit uw eigen stoel een concert in de 
Royal Opera House in Londen kunnen 
bijwonen.

Rechtzaken
Met VR kunnen rechters of juryleden 
(Amerikaanse rechtsysteem) tijdens een 
rechtzaak een plaats delict bezoeken 
en daar rondkijken. Allemaal vanuit de 
rechtzaal. Het is daardoor mogelijk om 
rechtspraak te baseren op een betere 
indruk van wat er zich heeft afgespeeld.

Winkelen
Stelt u zich eens voor dat u vanuit uw 
stoel op Eeckenrhode kunt gaan winkelen 
in de Bijenkorf in Amsterdam. U loopt 
zelf door de winkel en bekijkt producten 
van dichtbij. U kunt zelfs vragen stellen 
aan een verkoper. En door middel van 
een andere technologie kunt u ook kleren 
passen. Met deze technologie wordt uw 
lichaam gedigitaliseerd en kunt u zonder 
daarvoor naar een paskamer te moeten 
zien hoe kleren u staan.

Educatie
Er zijn al diverse VR toepassingen op 
de markt voor educatieve doeleinden. 
Studenten sterrenkunde ervaren het 
heelal door er middenin te staan. En met 
een handbeweging in te zoomen op de 
planeet. In het leger worden militairen 
getraind met behulp van levensechte 
simulaties. Studenten geneeskunde zijn 

ooggetuige van een openhart operatie 
waarbij ze zelf kunnen bepalen vanuit 
welke hoek en op welke afstand ze zicht 
hebben op het operatieproces.

Sexindustrie
Sexuele ervaringen met behulp van VR 
schijnen de meest opwindende ervaringen 
te zijn – zo heeft de redactie gelezen.

Een virtuele supermarkt van Tesco, 
een Britse supermarktketen.

VR wordt ook gebruikt om van je 
hoogtevrees af te komen.

Diepzeeduiken vanuit je stoel.
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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

Annie en Harold, 
hartelijk dank voor 

jullie inzet gedurende 
12,5 jaar JAFRA.
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‘Als het maar gezellig is!’

Interview met mevrouw 
Hezemans–Van der Meulen

Waar komt u vandaan?
“Ik ben geboren in de Kerkstraat in 
Helmond op 12 oktober 1927. Ik ben de 
jongste in een gezin van 6 kinderen; 
3 broers en twee zussen. Mijn vader 
was Forddealer en mijn moeder deed 
het huishouden. Ik heb maar één jaar 
in Helmond gewoond en ben daarna 
verhuisd naar MierloHout. Daar had mijn 
vader de aanhangwagenfabriek Jumbo. 
Die fabriek bestaat nog steeds en wordt 
nu gerund door een neef van mij. Na 8 jaar 
ben ik naar Eindhoven verhuisd waar mijn 
vader ook een Forddealer had, Van der 
MeulenAnsems op de Vestdijk. Dat bedrijf 
heeft nog lang bestaan en is een jaar of 8 
geleden gestopt.”

“Ik ben in mijn jeugd erg veel ziek 
geweest en was daardoor aangewezen 
op het volgen van de Mulo tegenover 
ons ouderlijk huis. Ondanks mijn 
gezondheidsproblemen heb ik een erg 
gezellige jeugd gehad. We gingen veel 
op vakantie en gingen regelmatig naar 
Lieshout, waar mijn moeder vandaan 
kwam. Mijn moeder was een nazaat van de 
familie Swinkels van bierbrouwerij Bavaria. 
Deze brouwerij is rond 1700 opgericht 
aan de Kerckdijk in Lieshout en in de 
loop van de 18e eeuw in bezit gekomen 
van Ambrosius Swinkels, één van mijn 
voorouders. De directie van Bavaria 
bestaat uit de 7e generatie! Swinkels. De 
familie Swinkels was een hechte familie 
van hele gewone mensen. Ik ging iedere 
zomer met een broer en een zus twee 
weken logeren bij mijn tantes Swinkels. 
De familie Swinkels zat veel en vaak bij 
elkaar en had het altijd heel gezellig.”
Was u thuis het verwende jongste 
kind? “Verwend? Nee, zeker niet. Ik ben 
door gezondheidsproblemen altijd wel 
vertroeteld, maar was zeker niet verwend.”

Net niet geboren op de achterbank 
van een Ford
“Ik ben na mijn opleiding direct in de zaak 
van mijn vader gaan werken. Ik werkte op 
kantoor, maar was twee of drie dagen per 
week bezig met het ophalen van nieuwe 
auto’s uit Amsterdam. Ik heb heel veel 
kilometers gemaakt en kon ook wel een 
partijtje sturen. Ik reed alle Fordmodellen, 

De redactie van U sprak 
met mevrouw Hezemans, 
bewoonster van Eecken
rhode. Wat een fantastische 
levensinstelling! Altijd 
goed gemutst en nog 
steeds sociaal héél 
actief. Het werd een 
geanimeerd gesprek. Ook 
de fotoboeken kwamen op 
tafel die een beeld gaven 
van een rijk en mooi leven.
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van klein tot groot. Bij ons thuis draaide 
alles om auto’s. Ik ben nog net niet op de 
achterbank van een Ford geboren. Maar, 
ik was ook geen autogek, het was gewoon 
werk. Mijn vader was een serieuze, 
ambitieuze, maar zeker ook gezellige 
zakenman. Ik heb, zoals toen gebruikelijk, 
gewerkt tot aan mijn huwelijk. Ik ben 
getrouwd in 1957 met Ad Hezemans. Wij 
leerden elkaar kennen op OranjeZwart, 
een hockeyclub in Eindhoven. Overigens 
wordt de naam een dezer dagen gewijzigd 
in OranjeRood. OranjeZwart fuseert 
namelijk met EMHC (Eindhoven Mixed 
Hockey Club) en verandert daarom de 
naam. Mijn man en ik hockeyde fanatiek, 
we zaten beide in selectieteams. En we 
leerden elkaar kennen in de ‘derde helft’ 
van de vele partijtjes hockey. Na een jaar 
of vier besloten we te trouwen. Onze zoon 
PietHein werd in 1958 geboren, daarna 
volgden nog twee dochters.”
“Mijn man was mededirecteur van textiel
bedrijf Hezemans, dat gevestigd was aan 
de Eindhovenseweg. Dit bedrijf was een 
linnen en katoenweverij, voornamelijk 

gericht op ziekenhuizen. Goed spul. 
Dat bedrijf is op een bepaald moment 
gestopt en de panden zijn verkocht aan 
Brabantia. Daarna heeft mijn man tot aan 
zijn pensioen samen met een nichtje in 
een bedrijf gewerkt in surfplanken. Het 
bedrijfje was één van de eerste aanbieders 
van surfplanken. We surften zelf ook 
heel veel! We hadden een vakantiehuis in 
Kortgene, aan het Veerse Meer en gingen 
daar regelmatig surfen.”

Hoe is het uw kinderen vergaan?
“Mijn zoon is ook in het bier terecht
gekomen. Hij is door Heineken uitge zonden 
naar Madang (Papoea NieuwGuinea) 
en heeft daar gezondheidsproblemen 
gekregen. Hij heeft nog lang bij Heineken 
in minder zware functies kunnen werken. 
Ontzettend fijn dat hij bij een goede 
werkgever heeft gezeten. Mijn oudste 
dochter Maud heeft voor het werk van haar 
man in Jakarta gewoond, is moeder van 
twee van mijn kleinkinderen en woont nu 
in Manilla. De kleinkinderen zijn inmiddels 
groter, één woont in New York, de ander 
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in Amsterdam. Mijn dochter is onlangs 
twee weken in Nederland geweest. Heel 
gezellig, ze heeft ook vijf dagen op 
Eeckenrhode gelogeerd. Mijn jongste 
dochter Véronique woont in Best met man 
en drie van mijn kleinkinderen. Ze maken 
het allemaal goed. Véronique is iedere 
vrijdag en zondag, soms met kinderen 
op bezoek op Eeckenrhode. In totaal heb 
ik acht kleinkinderen en inmiddels één 
achterkleinkind dat de naam Lilian draagt!”

Hoe bevalt u de rol van stamoudste?
“Erg gezellig! We maken het allemaal 
goed. Ik vind het belangrijk dat we 
allemaal op een goeie manier met elkaar 
omgaan. Het bij elkaar zijn vind ik prettig. 
We komen regelmatig bij elkaar. Eens per 
jaar komt de hele familie bij elkaar vanuit 
alle uithoeken van de wereld, vaak in het 
midden van het land. Dan eten en drinken 
we met elkaar en hebben het gezellig.” 

Wat was de meest indrukwekkende 
periode in uw leven?
“Toch wel het overlijden van mijn man, 
16 jaar geleden. Hij was een tijd ziek, 
heeft een lang en vervelend ziekbed 
gehad. Ik heb nog jaren na zijn overlijden 
heimwee gehad naar de tijd die we samen 

hadden. Het is uiteindelijk allemaal goed 
gekomen, in de zin van dat ik op een 
bepaald moment de draad weer heb 
opgepakt. Ik heb nog steeds een actief 
sociaal leven. Ik heb veel vrienden en 
vriedinnen waarvan er ook een aantal op 
Eeckenrhode woont. En volgende week 
komt er weer een goede vriendin wonen!” 

Wat maakt u gelukkig?
Dat ik hier op Eeckenrhode woon! Ik 
heb hier rust en ook gezelligheid. Als ik 
hulp nodig heb is die in de buurt. Ik ben 
ondanks mijn hoge leeftijd nog druk bezet. 
Iedere donderdag ga ik naar de golfclub 
om te borrelen met vriendinnen. Morgen 
ga ik op bezoek bij een schoonzusje 
in Valkenswaard. Ik ben lid van een 
bridgeclubje van vriendinnen. Ik rijd nog 
auto, dus kom nog wel eens ergens. En 
heb toch ook wel regelmatig bezoek. Elke 
zaterdagochtend komen bijvoorbeeld mijn 
zus van 89 uit Turnhout samen met twee 
schoonzussen en twee nichten. Ook altijd 
erg gezellig. Maar, geluk zit in jezelf!”

Heeft u ook hobby’s?
“Nee! Nou heb ik natuurlijk gehockeyd, 
gegolft en getennist. Ik bridge natuurlijk. 
Dat zou ik niet direct een hobby willen 

Golfen ‘down under’.De huwelijksdag.
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noemen, maar doe ik wel vaak en graag. 
Overigens was tennis mijn favoriete sport. 
Nu volg ik dat op televisie.”

Het leven is keuzes maken
De redactie legt mevrouw Hezemans een 
aantal makkelijke en minder makkelijke 
keuzes voor:

Rode of witte wijn?
“Rode wijn, als het maar port is. 
Verder drink ik geen wijn. Hoewel dat 
misschien gek klinkt, als nazaat van een 
bierbrouwersfamilie heb ik nooit bier 

gedronken. Binnen de familie waren er 
diverse mensen die wel heel graag een 
biertje dronken.”

Klassiek of jazz?
“Klassiek! Niet echt een bepaalde componist
 of instrument. Wel graag niet te zwaar, bij 
voorkeur ‘positieve’ muziek. Laagdrempelig.”

Vriendinnen of familie?
“Dan kies ik toch familie. Twee van 
mijn beste vriendinnen zijn familie. 
En natuurlijk doen mijn goede vriendinnen 
niet onder voor mijn familie.”

Brexit of Bremain?
“Bremain, dat wil zeggen dat ik er de 
voorkeur aan zou hebben gegeven dat 

het Verenigd Koninkrijk bij de EU was 
gebleven. Maar, heb daar ook niet een 
hele uitgesproken mening over. Ik ben 
onvoldoende op de hoogte om daar een 
goede afweging in te maken. Ik heb wel de 
indruk dat de Brexit nogal wat negatieve 
gevolgen heeft. Dat lijkt me niet fijn.”

Geert Wilders of Emile Roemer?
“Hoewel mij gevraagd is om te kiezen, lukt 
mij dat in dit geval niet. Ik ben het met geen 
van beide eens om verschil lende redenen. 
De een is mij teveel nationalistisch, de 
ander is mij te sociaal. Ik heb er eigenlijk 

ook niet echt kijk op. Ik heb geen uitge
sproken politieke voorkeur. Ik hoop dat we 
het met elkaar gezellig kunnen houden!”

Ontbijten met mijn man Ad bij ons 
vakantiehuis in Kortgene.

Mevrouw Hezemans op de surfplank.

Commissie Lief en Leed
Mevrouw Hezemans heeft samen 
met mevrouw Govers 7 jaar lang de 
commissie Lief en Leed gevormd. 
Deze commissie verwelkomde nieuwe 
bewoners en schonk ook aandacht 
op momenten van verdriet in geval 
van ziekte en overlijden. De redactie 
Eeckenrhode spreekt bij deze haar 
waarde ring uit voor al het goede werk 
van mevrouw Hezemans en mevrouw 
Govers. Hartelijk dank!

19

zomer editie



In de afgelopen tijd 
is fors geïnvesteerd 
in de verbetering van 
brand veiligheid op 
Eeckenrhode. Onder 
meer zijn alle voordeuren 
van de appartementen 
vervangen door 
brandvertragende 
voordeuren en is een 
nieuwe brandmeld
installatie in bedrijf 
genomen.

In de maand mei was het tijd voor het 
opzetten van een organisatie van Bedrijfs
HulpVerleners (BHV). Vijf bewoners van 
Eeckenrhode werden bereid gevonden om 
zich te laten opleiden tot BHVer. Mevrouw 
Hof, de heer Van Baaren, de heer Maatjes, 
de heer Stehouwer en de heer Bombeeck. 
Samen met Michael Klok (bestuurder 
VvE) en Pascalle Jacobs (locatiemanager) 
leerden zij het verlenen van eerste hulp en 
werd driftig geoefend met het verbinden 
van wonden, reanimeren en beademen.
Op de tweede cursusdag zijn de bewoners 
die aan de voorkant wonen getuige 
geweest van het blussen van brandjes, 
met als klap op de vuurpijl het effect van 
een kopje water bij een vlam in de pan. 
Wij en zij leerden met andere ogen naar 
de omgeving kijken en onveilige situaties 
herkennen.

Bewoners Eeckenrhode 
blussen brandjes

Eeckenrhode in beweging

Het doven van een vlam in de pan. Mevrouw Hof maakt korte metten met brandje.
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Diploma BHV door iedereen behaald, 
gefeliciteerd!
Na twee cursusdagen en een examen is 
het diploma door alle deelnemers behaald! 
Samen met een aantal mensen van het 
verpleegteam van Eeckenrhode dat al een 
BHVdiploma heeft en huismeester Frans 
Jacobs die als vrijwillige brandweer werkt 
zet dat de teller op 14 mensen binnen 
Eecken rhode die als BHVer kunnen worden 
opgeroepen bij cala miteiten. Omdat alle 
handen kunnen helpen en er collega’s in 
de omgeving wonen is dit lijstje aangevuld 

met een telefoonlijst van teamleden die 
in geval van een calamiteit mee kunnen 
helpen met instructies van de BHV.

Met alle stappen die zijn genomen op 
gebied van brandveiligheid is grote 
vooruitgang geboekt en is Eeckenrhode 
veiliger geworden dan het ooit is geweest.
Wij bedanken iedereen hiervoor die 
in deze ontwikkelingen een rol heeft 
gespeeld!

Pascalle Jacobs en Michael Klok

Het was niet alleen maar serieus.

De heer Bombeeck kan nu reanimeren.

Eén ‘dreamteam’.

... en een brandje blussen.
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Kunst in huis
Exposities op Eeckenrhode

Lopende expositie t/m einde oktober 2016

Als je het appartement van Tine Alleman 
op Eeckenrhode binnenkomt, vallen 
ongetwijfeld de vele schilderijen op die 
aan de muur hangen.

Dat is niet zo gek als je bedenkt dat haar 
man, Rien Alleman, kunstschilder was. 
In IJhorst (bij Meppel) en daarvoor in 
Voorstonden (bij Zutphen) hing hun huis 
ook vol met schilderijen. Toen haar man 
in september 2014 overleed, besloot Tine 
naar Eeckenrhode te verhuizen en ze nam 
heel veel schilderijen mee. Toen mevrouw 
de Troye vroeg of Tine bereid was om 
ook aan anderen het werk van haar man 
te laten zien, aarzelde ze geen moment. 
Daarom kan een uitgebreide selectie van 
Rien Allemans werken worden bewonderd 
tot en met eind augustus.

Rien Alleman werd geboren in Breda in 
1925. Hij studeerde na de middelbare 
school in Breda op de Academie in Tilburg 
o.a. bij Jan van Delft. Daarna in Den Haag 
aan de Koninklijke Academie bij o.a. Kees 
Bolding.

Hij woonde en werkte 15 jaar op Curaçao 
als tekenleraar. Na terugkeer in Nederland 
heeft hij tot zijn pensioen, dit beroep ook 
in Nederland uitgeoefend. Bij leven was 
zijn laatste expositie in IJhorst in 2009.

Langs deze weg een woord van dank 
aan Mevrouw Ella de Troye en Evelyn 
Scheepers die deze expositie mede 
mogelijk maakten.

Rien Alleman, zelfportret
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De heer Piet van Gerwen
30 maart 1930 – 20 april 2016, echtgenoot van José van Gerwen 

Hij en José hadden bijna 9 jaar 
verkering, ons pap zwaar aan de 
studie om elektro technisch ingenieur 
te worden, daarna in dienst. Stage 
gelopen bij Philips en ze wilden hem 
heel graag terug. Een mooie carrière 
als uitvinder volgde, (veel octrooien op 
zijn naam); de Vederprijs in 1969 voor 
de beste uitvinding van Nederland, 
hij stond aan de wieg van een van 
de eerste microchips. Vlak voor zijn 
pensioen werd hij benoemd door 
het technologisch instituut IEEE in 
Amerika tot fellow, iets wat maar weinig 
wetenschappers ten deel valt en waar 
hij heel trots op was. Na 33 jaar bij 
Philips ging hij met pensioen. Vanaf 

dat moment, deden ze alles samen en 
ook met de klein en kinderen hebben 
ze veel gereisd. Zijn zorg de laatste tijd 
was vooral ons mam, “als zij maar goed 
achterblijft als ik er niet meer ben...”. 
Op 1 april zijn ze naar Eeckenrhode 
verhuisd waar hij het, tot onze verbazing, 
erg naar zijn zin had. Helaas heeft dat 
maar 3 weken mogen duren. 
Hij hield tot het laatste moment van zijn 
muziek, de humor, de gezelligheid van 
zijn gezin om zich heen, ’n borreltje, 
’n glaasje rode wijn.
Hij heeft samen met ons mam, 
kinderen en kleinkinderen een 
prachtig leven gehad!
Pietjan en Liesbeth

De heer Ko de Vries
18 maart 1928 – 9 april 2016 

“Een echte Haagse 
heer”. Zo noemde 
Ko zichzelf tot twee 
dagen voor zijn 

overlijden op 9 april jl. 
Inderdaad in Den Haag 

geboren, daar de oorlogs
jaren meegemaakt, waar hij mooi en 
indrukwekkend over kon vertellen. 
Na zijn studie is hij in Eindhoven bij 
Philips gaan werken en vrij snel daarna 
uitgezonden naar Brazilië en India. 
Terug in Nederland werkte hij voor 
Philips in Breda en Eindhoven. 

Altijd actief van lichaam en geest, 
geïnteresseerd in vele onderwerpen 
en mensen. De periode na de dood 
van zijn vrouw Ineke, in februari 2015, 
was voor hem moeilijk. Hij moest vele 
activiteiten opgeven: de filosofenclub, 
de bijeenkomsten van het Academisch 
Genootschap en het mee organiseren 
van de Herenborrel. Deze leegte werd 
gelukkig opgevuld door de warme 
zorgen van verpleging en personeel van 
Eeckenrhode en van het vele familie
bezoek, waar hij van genoot. 
We zullen Ko missen.

In memoriam
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