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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.

Wat is mooi, en hoe bepalen we dat?
Nu de verbouwing bijna ten einde is 
zullen we vele reacties horen die te maken 
hebben met: mooi, het is goed zo, het had 
ook anders gekund, heel mooi en prachtig.
Smaken verschillen en dat is ‘mooi’, want 
dat maakt dat er over gesproken wordt 
tijdens bijvoorbeeld het koffie-uurtje.

Wat zegt het woordenboek? In deze 
context kunnen we ‘mooi’ omschrijven als; 
aangenaam om naar te kijken, behaaglijk, 
schoon en netjes, het prettig voelen in de 
betreffende omgeving. 

Gelukkig zijn de uitingen tot dusver heel 
positief en passend bij de vertaling van 
‘mooi’ en verheugen wij ons op een 
prachtige opening die ons veel ‘mooie’ 
herinneringen zal gaan geven.  
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Nootjes Voorwoord

Tijdens de renovatie op Eeckenrhode 
hebben twee bewoners, de heren 
Fentener van Vlissingen en Kwakernaak, 
het initiatief genomen een uitstapje 
te organiseren om met een aantal 
bewoners van Eeckenrhode te gaan 
lunchen. De reacties op het idee waren 
erg positief. Na de overlast die de 
renovatie van de hal met zich meebracht 
zijn 37 bewoners in juli naar het Chinees 
restaurant Lotus Garden in Waalre 
gegaan. Als tegemoetkoming van de 
overlast werd deze lunch aangeboden 
door Eeckenrhode.

Het beviel zo goed dat het idee 
geopperd werd om pannenkoeken 
te gaan eten bij ’t Brabants Genot in 
Waalre (nu op eigen kosten). 
Zo gezegd, zo gedaan en in oktober 
vertrok men vanuit de vernieuwde 
vooringang voor een heerlijke lunch.

De uitstapjes zijn voornamelijk mogelijk 
gemaakt door bewoners die bereid 
zijn om mede bewoners in hun auto 
mee te nemen. Speciaal dank aan 
hen en aan de initiatief nemers! Er 
wordt al nagedacht over het voorjaar 
en een vervolg, een barbecue bij de 
Leemerhoef?

De algemene ledenvergadering van 
31 oktober a.s. zal voor mij de laatste zijn.  
Als voorzitter althans, want wie weet wat 
de toekomst nog in petto heeft? Wonen in 
Eeckenrhode, misschien? Dat is allerminst 
denkbeeldig, zeker als je ziet welke meta-
morfose Eeckenrhode nu ondergaat. 
De renovatie is warempel niet ongemerkt 
aan u voorbijgegaan en zal ook in de 
komende weken nog wel geduld en 
inschikken vergen, maar ik neem graag aan 
dat het resultaat u alle overlast zal doen 
vergeten. 

Bij mijn aantreden heb ik gezegd dat een 
VvE weliswaar primair gaat over “stenen”, 
maar dat ik mijn motivatie ontleen aan de 
mensen die in die stenen wonen: U.
Ik heb de afgelopen vier jaar het voor-
zitterschap met plezier en overtuiging 
vervuld. Dat is eerst en vooral te danken 
aan de uitstekende samenwerking met 
mijn medebestuursleden Michael Klok 
en Noud van der Weerden en met onze 
steun en toeverlaat Pascalle Jacobs en 
haar medewerkers. Maar dat alles zou 
niet voldoende zijn geweest als u ons niet 
de ruimte en het vertrouwen zou hebben 
gegeven! Ik heb zeer op prijs gesteld 
dat mijn beoogd opvolgster Monique 
Krikhaar in staat was de laatste paar 
bestuursvergaderingen bij te wonen. 
Daardoor vertrek ik – vooropgesteld dat u 
de voordracht zult volgen – met een gerust 
hart. Het ga u en Eeckenrhode goed!

Namens het bestuur van de 
‘Vereniging van Eigenaars Eeckenrhode’
Cees Zeeuwen, voorzitter
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Uithuisservice, een vertrouwd gezicht in huize 
Eeckenrhode, een fijn huis waar (h)erkenning en 
vertrouwen telt. Wij ervaren het telkens weer 
als zeer plezierig als we in Eeckhenrode weer 
iemand van dienst mogen zijn.
 
In 2007 is UHS opgericht door Thomas van der Kallen, toen 
al zeer bekend in de verhuiswereld en hij zag de behoefte 
aan een totaal concept waarin ontzorgen centraal staat. 
Hetgeen we inmiddels met een fijn en vast team uitvoeren. 
Uithuisservice weet waar het om gaat bij verhuizingen en 
is gespecialiseerd in de opleverwerkzaamheden na het 
verlaten van de woning. Denk hierbij aan het leegruimen, 
tapijt verwijderen en schade herstel. Iedereen kan 
dozen schuiven maar juist het stukje extra ontzorgen 
en meedenken maakt Uithuisservice uniek. Wij komen 
vrijblijvend een offerte op maat maken waarin uw wensen 
volledig centraal staan en vakkundig worden nageleefd. 

Thomas van der Kallen

Uithuisservice 
Ruimt leeg en levert op!
U kunt ons bereiken via:
040 293 82 32 of 06 52 36 00 27 
contact@uithuisservice.nl
www.uithuisservice.nl 

www.moesendemeyere.nl
studio@moesendemeyere.nl
020-6383867 / 06-25008838

De Architecten van het 
nieuwe Eeckenrhode

Gestelsestraat 59  
Aalst-Waalre Tel. 040 - 22 13 922

www.profita.nl

VLOER- EN RAAMBEKLEDING 
DOOR ONS GEMETEN EN GEPLAATST

Wij nemen u al het werk uit handen.

Maatwerk sta-op 
stoelen in leder en 

stof.

uw Woninginrichter

&
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Wat is er ontzettend hard gewerkt! 
De vernieuwde hal en de vooringang 
gingen open op 28 juli. Een datum die 
steeds weer terugkeerde, het was een 
harde deadline voor de aannemer en 
voor iedereen op Eeckenrhode, maar we 
hebben het gehaald!
Meteen kwam een aantal bewoners naar 
beneden, hun gezichten en reacties waren 
goud waard. Ik mag met eerlijkheid zeggen 
dat het een emotioneel moment was.
Terwijl de architect en personeel van 
Eeckenrhode nog met de stofzuigers en 
moppen in de handen stonden was de 
sfeer direct goed. De bewoners namen 
plaats in het nieuwe zitje bij het TV scherm 
en werden getrakteerd op klassieke muziek. 
De reacties van bewoners, familie, 
perso neel, maar ook die van de dienst-
verleners en zelfs de postbodes waren 
hartverwarmend. ‘Wat is het hier moooooi 
geworden…’! horen we tot op de dag van 
vandaag.
De vooringang en hal zijn eigentijds en 
een warm welkom geworden. Mensen 
uit het dorp kwamen spontaan naar 
binnen omdat ze gehoord hadden dat 
Eeckenrhode zo veranderd was.
De akoestiek en het klimaat in de hal is 
vele malen verbeterd door gebruik van 
de juiste materialen en de afsluiting van 
het trappenhuis. De receptionisten zijn 
verheugd met de nieuwe receptiedesk. 
Guus Maas heeft tijdens de gehele periode 
foto’s gemaakt van de voortgang. Zo 
veel dat er een complete reportage van 
gemaakt kan en gaat worden.

Het was een letterlijk ‘slopende zomer’, 
maar het is het allemaal waard geweest. 
Van de bewoners is veel gevraagd; 
geluids overlast, een grotendeels afge-
sloten voorterrein, gecreëerde parkeer-
plaatsen aan de achterzijde, de receptie 
naar het souterrain, het verhuizen van de 
diverse activiteiten. Er veranderde veel en 
dat was niet voor iedereen gemakkelijk.
Op 14 augustus is de hal informeel geopend 
voor de bewoners, met twee hele grote 
taarten en een gesproken terug blik vanuit 
ondergetekende. Ik heb het regelmatig 
geuit in de updates die twee wekelijks 
worden gehouden, maar wat ben ik trots 
op de bewoners hoe zij deze periode 
opgepakt en doorstaan hebben. Zonder uw 
steun en aanpassings-vermogen was deze 
renovatieperiode niet zo goed verlopen als 
nu het geval is! Wij kijken uit naar zaterdag 
18 november, als de grote opening gaat 
plaatsvinden in de vernieuwde zaal. U 
verdient een prachtige openingsdag en we 
gaan alles op alles zetten om dat op deze 
dag mogelijk te maken!

Bewoners van Eeckenrhode, bedankt!
Pascalle Jacobs

‘Mooooi’…!
Terugblik opening hal
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Opening nieuwe hal
Een prachtig resultaat, dat mag 
gezegd worden en dat werd gezegd 
door echt iedereen! Met koffie, taart, 
een hartverwarmende speech van 
Pascalle Jacobs en een nawoord van 
Michael Klok werd de nieuwe hal op 
maandag 14 augustus ingezegend. 

Veel woorden van dank werden aan 
bewoners, medewerkers, vrijwilligers, 
de brekers, bouwers en de regelaars 
uitgesproken. Voor iedereen werd van 
harte geapplaudisseerd.

Leest u op pagina 5 een speciaal 
dankwoord aan de bewoners.

Het was hard werken de afgelopen 
maanden en ook  af en toe tandhakken 
en zelfs letterlijk tandenknarsen. Maar… 
we zijn gewoon doorgegaan na die dag, 
want eind zoet al zoet, het einde van de 
verbouwing, in ieder geval deze fase, is 
in zicht.

Blij met een prachtig resultaat.

Tevreden maar nog genoeg te doen. Bewoners Eeckenrhode.

We zijn tevreden.
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Wat is het geluid goed hier.

Koffie en taart dat hoort er bij.

Overzicht nieuwe hal.

Achterin het houten schot.

We kunnen elkaar goed verstaan.

Gezellig samen.
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Het was een drukte van jewelste op 
dinsdagmorgen 6 juli. Verzamelen 
bij de achterdeur en met z’n allen de 
trappen op rennen naar de B-etage. 
De zaal was in volle afbraak vandaar 
dat uitgeweken moest worden naar 
een iets hoger level. 

Wat hebben de kinderen, van groep 6 van 
basisschool De Meent uit Waalre, hun best 
gedaan! Over hoger level gesproken… 
super presentatoren, leuke, mooie en 
grappige acts. Er werd gezongen, geklapt, 
gesproken enfin… kijkt u zelf mee want 
er zijn genoeg leuke plaatjes die u terug 
zullen brengen naar deze morgen.

Playbackshow
Terugblik
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Diverse tekeningen.

We weten het nog.

Doe mij maar eens na…

Het klassenlied.

Prachtig gezongen!

Wat een lol.

Beste dames en heren…

Even stil zitten.



Quinten de Meyere
Interview met…
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Alleskunner en architect van de 
renovatie van Eeckenrhode.
Al lange tijd is Quinten de Meyere een 
vaste bezoeker van Eeckenrhode. 
In de afgelopen jaren heeft hij de 
plannen ontwikkeld voor de renovatie 
van de algemene ruimtes. De redactie 
van U sprak met Quinten over wie 
hij is en wat hij zoal doet. Quinten is 
naast architect ook interieurarchitect, 
schilder, tekenaar en beeldhouwer!

Wie is Quinten de Meyere?
“Ik ben een geboren en getogen 
Amsterdammer. Mijn partner heet Karin 
Wesselink en ik heb geen kinderen. Ik heb 
al het onderwijs tot aan de universiteit 
op basis van het Montessorisysteem 
gevolgd en ben daardoor zeer zelf-
werkzaam. Dat heeft er zeker mee te 
maken gehad dat ik al mijn hele werkzame 
leven zelfstandig ondernemer ben. Na 
mijn middelbare school ben ik aan de 
TU Delft bouwkunde gaan studeren. Mijn 
compagnon Eduard Moes ben ik in mijn 
eerste jaar in Delft tegengekomen. Na 
mijn studie ben ik samen met Eduard 
gestart met een bedrijf dat presentatie-
tekeningen (‘artist impressions’) maakte 
voor architectenburo’s. Via via kwamen 
we in contact met toparchitect Cees Dam 
(architect van onder meer de Stopera in 
Amsterdam en het stadhuis in Almere). 
We konden direct voor hem aan de slag 
met het maken van artist impressions voor 
een boek over zijn werk. Doordat we voor 
Cees Dam werkten kwamen we ook aan 
de slag voor andere bekende architecten 

zoals Rem Koolhaas. Naast dit werk deden 
we nog veel meer op het illustratieve 
vlak. Zo maakten we muurschilderingen 
voor kinderkamers en schilderijen van 
privé-huizen. We hadden er ook een 
sport van gemaakt om mee te doen aan 
ontwerpwedstrijden, vaak gekoppeld 
aan productpromoties in de supermarkt. 
Iedereen kent wel die prijsvragen op bijv 
een pak appelsap waarmee je mooie 
prijzen kunt winnen. Onze creatieve 
samenwerking hierin heeft ons geen 
windeieren gelegd. We hebben er enorme 
prijzen mee gewonnen. Bijvoorbeeld een 
volledige coast-to-coast reis door de 
Verenigde Staten, all-inclusive; een reis 
naar Florida; een volledig verzorgde reis 
naar de Caribbean; een cd-speler; het 

Quinten de Meyere.



10

herfst editie

hield niet op. Voor één wedstrijd zonden 
we maar liefst 3 illustraties in en wonnen 
de eerste, tweede en derde prijs!”

“Na onze studie proefden we even van het 
architectenvak bij het ombouwen van een 
tuinhuis tot atelier. De opdrachtgever had 
eerder met Jan des Bouvrie gewerkt dus 
de voortekenen waren goed. Omstreeks 
2001 kregen we van een reclameburo 
de opdracht om een muurschildering 
te maken van maar liefst 10 x 2,5 meter. 
Een enorm formaat. Op ons initiatief 
mochten we ook een ontwerpvoorstel 
doen voor de ruimte waar de schildering 
in moest komen. De opdrachtgever was 
zó enthousiast dat we ook deze opdracht 
kregen, van ontwerp tot volledige 
uitvoering. Het was de eerste keer dat we 
op die schaal als architecten aan de slag 
gingen.”

Van Russisch-orthodoxe kerk 
tot kantoor
“Door de jaren heen werd het aandeel 
architectuur opdrachten steeds 

groter ten opzichte van de illustratie-
opdrachten. Eduard ging zich meer 
toeleggen op het geven van teken- en 
schildercursussen. Ik richtte mij meer 
op de archtectuuropdrachten. In 2005 
wonnen we een ‘pitch’ (ontwerpwedstrijd) 
om een monumentale Russisch-
orthodoxe kerk in de binnenstad van 
Amsterdam te verbouwen tot een 
kantoor voor een internetbedrijf. De 
opdracht werd verstrekt door twee 
succesvolle internetondernemers. Een 
prachtig gebouw met waanzinnig mooie 
authentieke elementen. Mijn compagnon 
en ik hebben drie jaar gewerkt aan 
het transformeren van dit gebedshuis 
tot hippe werkomgeving. Uiteraard 
met respect voor alle monumentale 
onderdelen. Door het oude karakter 
van de kerk moest het hele interieur op 
maat gemaakt worden, tot en met de 
buro’s aan toe. De opdrachtgever gaf 
ons het volledige vertrouwen om een 
heel bijzonder ontwerp te maken en 
het gebouw op spectaculaire wijze in te 
richten.”

Wat doet Moes & de Meyere nu?
“Vandaag de dag heeft ons bedrijf drie 
hoofdactiviteiten: architectuur, het geven 
van teken- en schildercursussen en 
het maken van artist impressions van 
gebouwen en privé-huizen. Dat klinkt 
misschien onsamenhangend, maar is 
gezien onze voorgeschiedenis in Delft 
logisch te verklaren. Onze expertise op 

Torso van de hand van Quinten.

“Een goed ontwerp is 
een ontwerp dat de 

kern reflecteert en raakt 
van degene die het gaat 

gebruiken.”
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het gebied van presentatietekeningen 
komt natuurlijk heel goed van pas in mijn 
rol als architect. Veel mensen kunnen 
zich moeilijk voorstellen hoe een ontwerp 
er in het echt zal gaan uitzien. Door een 
goede impressie te maken kun je het 
juiste gevoel van een ontwerp perfect 
overbrengen.”

De hoedjes van de Koningin
“Door de jaren heen ben ik altijd gefas-
ci neerd geweest door vele vormen van 
kunstuitingen. Ik vind heel veel dingen 
leuk om te doen naast mijn dagelijks werk: 
beeldhouwen, boetseren in was voor 
het maken van bronzen beeldjes en het 
maken van vrij werk in pasteltekeningen. 
Het zelf maken en illustreren van een 
kinderboek stond ook altijd hoog op mijn 
lijstje. Iedere keer als ik een idee had 
maakte ik daar een notitie van. Een van 
de ideeën die ik had was om een boek 
te maken over een Koningin en haar 
hoeden. Toen de abdicatie van Koningin 
Beatrix werd aangekondigd zei mijn 
vriendin tegen mij: ‘Als je het nu niet doet 
doe je het nooit meer!’ In twee weken 
maakte ik alle tekeningen en schreef 
samen met mijn vriendin de tekst (zij is 
journalist). Slechts enkele maanden voor 
de troonswisseling ging ik met mijn idee 
naar diverse uitgevers. Overal nul op het 
rekest. Via via kreeg ik telefonisch contact 

met uitgever Jeroen Hoogerwerf van 
Levendig Uitgeverij. Binnen een uur zaten 
we met elkaar koffie te drinken en nog 
een half uur later had ik een uitgever voor 
mijn boek ‘De Hoedjes van de Koningin’. 
Na veel kunst en vliegwerk is het boek 
een maand voor de abdicatie uitgekomen 
en zijn er uiteindelijk heel wat boeken 
verkocht. De reacties waren fantastisch 
leuk. Door dit boek werden Karin en ik 
benaderd door saxofoniste Candy Dulfer. 
Zij is ambassadrice voor de ‘Stichting 
Dutch Celldogs’. We maakten voor hun 
het boek ‘Naar Huis’ over een man en een 
hondje die op zoek gaan naar een nieuw 
thuis. Karin schreef de tekst, ik maakte de 
illustraties en Candy maakte speciaal voor 
het boek een liedje dat op een cd staat 
achterin het boek. De promotie van het 
boek samen met Candy was 1 groot feest. 
Karin las voor, ik tekende live hondjes 
voor kinderen en Candy speelde op haar 
saxofoon. Hoe leuk kan het zijn!”

Wat is een goed ontwerp?
“Een goed ontwerp is een ontwerp dat 
de kern reflecteert en raakt van degene 
die het gaat gebruiken. Er moet altijd een 
wow-factor in zitten, hoe klein deze ook is. 
De wow-factor zorgt voor een verbinding 
tussen ontwerp en gebruiker en maakt 
hierdoor een reactie los. Het zet aan tot 
nadenken. Van mijn hand zul je geen 
anonieme ontwerpen zien. Ik denk dat dit 
in mijn werk voor Eeckenrhode duidelijk 
tot uitdrukking komt. Ik zie het als mijn 
taak om mijn opdrachtgever te helpen 
in het definiëren van zijn vraag. Soms 
zit ik met stellen aan tafel die al 30 jaar 
bij elkaar zijn. Ik laat ze dan ieder in een 
kamer uit woontijdschriften foto’s knippen 
die iets uitbeelden waar ze naar op zoek 
zijn. Vervolgens gaan we met elkaar om 
tafel en ontstaat er vaak een goed gesprek 
over wat de essentie van de opdracht is. 
Als ik weet wat mensen raakt, wat mensen 

Het boek De hoedjes van de Koningin.
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wel en niet mooi vinden, kan ik een 
ontwerp maken dat past.”

Waar komt jouw ongelooflijk verfijnde 
gevoel voor kleuren vandaan?
“Allereerst ben ik blij dat je kennelijk 
vindt dat ik een goed gevoel voor kleuren 
heb. Het is denk ik een prettige vorm van 
erfelijke belasting. Mijn moeder is altijd 
mode-ontwerpster geweest en heeft haar 
opleiding in Londen gehad. Mijn vader 
importeerde italiaanse designmeubels en 
ontwierp zelf ook meubels. In mijn werk 
als tekenaar heb ik goed leren kijken. 
Kleur speelt een cruciale rol in het creëren 
van sfeer in tekeningen. In de beleving van 
een interieur zijn kleuren essentieel. De 
kracht ligt vaak in de fijne nuance.”

Wat was je eerste indruk van 
Eeckenrhode?
“Een prachtig gebouw! Mijn eerste indruk 
was dat de buitenkant qua architectuur 
duidelijk een bepaalde periode typeert. 
Natuurlijk zag ik gedateerde elementen, 
maar toen ik binnenkwam werd ik gepakt 
door de enorme hoeveelheid licht en het 
uitzicht op de tuin. Het gebouw had naar 
mijn idee al een wow-factor, ik hoefde het 
alleen maar aan te scherpen. Duidelijk was 
dat er iets moest gebeuren. Het gebouw 
vroeg om een opfrisbeurt. Er moest een 
frisse wind doorheen. Daarnaast waren 
er functionele aspecten die om een 
verbetering vroegen. Op het gebied van 
akoestiek/geluid en klimaat moest er veel 

verbeteren om het woon- en werkcomfort 
te vergroten. Bijvoorbeeld, toen ik voor het 
eerst binnenkwam was het winter en zat 
de receptioniste in een dikke trui achter 
de balie. Het was duidelijk dat dit anders 
moest.”

Wat heb je met het gebouw gedaan?
“Het ontwerp van het gebouw is heel 
karakteristiek. Het statige middengebouw 
met de lange zijbeuken geven als je 
aankomt het gevoel van welkom te zijn, 
omarmd te worden. In het ontwerp heb ik 
geprobeerd dat gevoel te versterken door 
het gebouw transparanter en toeganke-
lijker te maken. Zo is bijvoorbeeld de 
voordeur en ook de vestibule zo’n 50 
centimeter verhoogd, de voordeur is flink 
verbreed en de hele voorpui is iets naar 
voren gekomen. De belijning van de gevels 
op de begane grond strookt nu met de rest 
van de verdiepingen. Dat valt allemaal niet 
direct op, maar geeft een totaal andere 
beleving. Het materiaal- en kleurgebruik in 
de hal stralen warmte en gezelligheid uit. 
Door toepassing van de juiste materialen 
is de akoestiek veel beter geworden. Je 
ziet nu ook veel vaker mensen zitten in de 
hal. De opdracht die ik heb gekregen is 
om warmte en gastvrijheid te creëren en 
gelijktijdig de hal een wow-factor te geven. 
Naar mijn idee is dat gelukt.”

Een Russisch-orthodoxe kerk herontworpen tot 
kantoorgebouw.

“De keuze van 
de huidige kleur 
grijs is een ware 
ontdekkingsreis 

geweest.”
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“Voor wat betreft de zaal hadden we 
aanvankelijk bedacht om het terras 
te vergroten. Bewoners waren niet 
enthousiast omdat ze nauwelijks 
gebruik maken van het terras. Op basis 
van die feedback ben ik opnieuw naar 
de tekentafel gegaan. In een van de 
bouwvergaderingen is het idee voor een 
serre ontstaan. Zomer en winter ‘buiten’ 
kunnen zitten. De serre wordt spectaculair. 
Van de pui van 16 meter glas kan in totaal 
8 meter worden opengezet. Er komt 
goede zonwering en het klimaat in de 
zaal kan volledig worden geregeld. De 
toegang van de hal naar de zaal wordt veel 
transparanter, breder en toegankelijker. 
Hopelijk nodigt dit de bewoners uit om 
meer van de zaal gebruik te maken. In 
de oude zaal had je één vorm van zitten; 
stoelen aan tafeltjes. De nieuwe zaal krijgt 
3 zones/sferen om in te zitten. In vaste 
hoekbanken is het mogelijk om meer 
privé te zitten. Het middengebied blijft 
tafeltjes en stoelen. Daarnaast komen 
er fauteuils in de serre waar je meer een 
lounge-gevoel krijgt. En uiteraard blijft de 
stamtafel op veler verzoek bestaan.
De zaal wordt uitgerust met een nieuwe 
pantry en een 4 meter lange bar.”

Hoe ben je gekomen op de nieuwe 
kleuren op de gevel?
“Zoals iedereen waarschijnlijk heeft 
gezien is de kleur blauw van de gevel 
verdwenen. De keuze van de huidige kleur 
grijs is een ware ontdekkingsreis geweest. 
Een reis waar bewoners, eigenaren en 
management nauw betrokken bij zijn 
geweest. We beseften ons allemaal dat 
de kleurstelling heel erg beeldbepalend 
zou zijn. Ik heb mij laten vertellen dat de 
kleur blauw door de jaren heen voor veel 
bewoners en kinderen van bewoners een 
punt van kritiek was. ‘Wanneer gaat die 
kleur blauw nou eindelijk eens van dat 
gebouw af?’ Ik had ingeschat dat iedere 

keuze voor een andere kleur op kritiek zou 
stuiten. Immers, smaken verschillen. Niets 
is echter minder waar. Tot op heden heb ik 
nog geen negatief woord gehoord over de 
nieuwe kleurstelling. Dat wil natuurlijk niet 
zeggen dat iedereen het mooi vindt.”

Hoe kijk je nu tegen Eeckenrhode aan?
“Elke keer als ik nu naar Eeckerhode ga 
heb ik een glimlach op mijn gezicht. We 
zijn heel lang met de voorbereidingen 
bezig geweest. Dankzij de nauwe 
samenwerking tussen mijzelf, projectleider 
Bart Paijmans, de projectgroep bouw/
interieur, Pascalle Jacobs, Michael Klok en 
het volledige bouwteam is het hele proces 
tot nu toe prachtig verlopen. Omdat er 
zoveel mensen bij betrokken waren had 
het alle kans om een compromis van een 
compromis te worden. Dat is absoluut niet 
gebeurd. Niemand zal zeggen dat het een 
middle of the road resultaat is geworden. 
Ik kijk terug op een mooi en fascinerend 
proces en op een nog mooier resultaat. En 
we zijn nog niet klaar. We zijn bezig met 
de voorbereidingen voor de renovatie van 
de hallen en het trappenhuis. Daarvoor is 
een veel kleiner budget beschikbaar dus 
kunnen we niet zo uitpakken als op de 
begane grond. Natuurlijk gaan we ook hier 
weer iets bijzonders van maken.”

Het boekje Naar Huis, in samenwerking met 
Candy Dulfer.



Renovatie update 
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Op 28 juli, toen de bouwvakvakantie 
startte, ging de vernieuwde hal open! 
Met de bewoners werd dit informeel 
gevierd op 14 augustus, zie pagina 6/7.

Na de bouwvakvakantie was de renovatie 
van de zaal aan de beurt. In de zaal is 
intussen de serre aangebouwd en is het 
opbouwen in de zaal gestart. Het plafond 
krijgt een klimaatbeheerssysteem, nieuwe 
speakers en verlichting, de nieuwe pantry 
en bar en alle zitjes worden geplaatst, de 
vloerbedekking gelegd…hoewel niet altijd 
zichtbaar is er ontzettend hard gewerkt 
door de aannemer en alle betrokken 
bedrijven. Verder zijn de schilders aan de 

voorzijde gereed en hebben de blauwe 
onderdelen van het gebouw plaats 
gemaakt voor een eigentijdse grijstint. 
(wat een verschil). Op de A-gangen 
zijn de branddeuren geplaatst en de 
elektronische sloten zijn vrijwel allemaal 
geplaatst.

Bij het ter perse gaan van dit U magazine 
staan we aan de vooravond van de grote 
opening die op zaterdag 18 november 
plaatsvindt! Vanwege de verwachte drukte 
zijn er zelfs drie momenten gekozen zodat 
iedereen die betrokken is bij dit gehele 
proces in het zonnetje wordt gezet. Ook 
wordt op 18 november de nieuwe naam 
van de zaal onthuld. Veel bewoners 
hebben het stemformulier hiervoor 

Afscheid van de oude zaal.

De nieuwe serre in aanbouw.

De nieuwe bar in aanbouw.
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ingeleverd. Op 14 december volgt er een 
Kerstborrel voor personeel, vrijwilligers, 
dienst verleners en  partners. En, er is een 
open middag op 21 november gepland 
voor alle geïnteresseerden (uit het dorp) 
die een kijkje willen komen nemen.

Foto’s zeggen meer dan woorden. De 
vor dering van de renovatie is gefoto gra-
feerd door Guus Maas. Bekend als vrij-
williger van de klassieke muziekmiddag 
en intussen ook als ‘hoffotograaf’ van 
Eeckenrhode met als gevolg dat er, zoals 
u kunt zien, een enorme collectie foto’s is 
van de gehele renovatie. De architect en 
locatiemanager hebben doorgaans ook 
foto’s gemaakt.

Het resultaat mag er zijn!
Dank aan allen die deze fasen van de 
renovatie soepel hebben laten verlopen 
door hun inzet en flexibiliteit:
bewoners, bestuur, projectgroep Bouw 
en Interieur, personeel, dienstverleners, 
vrijwilligers, aannemer Hendriks, alle 
betrokken bedrijven en onze architect 
Quinten de Meyere.De nieuwe luifel gereed.

In de vernieuwde hal. De vernieuwde hal.

Na de hal is het de 
beurt aan de zaal.

Sommige tijdelijke 
afsluitingen waren 
niet altijd handig!
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Activiteiten terugblik…
Trio mousai
Het werd een wereldreis, in plaats van een 
reis door Europa. Allerlei bekende tunes 
kwamen op zondag 2 juli voorbij. Een 
gezellige zondagmiddagborrel met muziek 
en wereldse hapjes. De muziek was mooi 
om naar te luisteren en op het ritme van de 
Sirtaki kon men moeilijk stil blijven zitten. 
Ook melancholische tonen kwamen langs 
die zorgden voor contrast en rust. Tiny 
(gitaar), Harry (mandoline) en Wilhelmien 
(accordeon) waren enthousiaste gasten en 
genoten samen met ons. 

Playbackshow
Het was een drukte van jewelste op 
dinsdag 6 juli. Verzamelen bij de achter-
deur en met z’n allen de trappen op 
rennen naar de B-etage. Wat hebben de 
kinderen van groep 6 hun best gedaan! 
Kijkt u maar eens op pagina 8.

Indonesische zondagsborrel
Kroepoek kennen en lusten we bijna 
allemaal, van krontjong muziek hebben we 
wel eens gehoord en is voor sommigen 
onder ons ook heel bekend. Zondag 
13 augustus werd er stilgestaan bij de 
Indonesische bevrijding en dat werd tot 
uitdrukking gebracht doordat hapjes op 
Indonesische wijze werden gepresenteerd.
De heer Frans van Baaren zorgde voor 
gezellige Indonesische muziek en reikte 
zelfs naslagwerk aan met verhaal en 
receptuur. Mevrouw Diny van Voorthuysen 
was de dag ervoor in touw geweest om 
een grote schaal pisang goreng klaar te 
maken. Héérlijk! Samen met wat lekkere 
kleinigheden, loempiaatjes en garnalen 
in een jasje werd het… zeker ook met een 
lekker drankje erbij… een hele gezellige 
zondagsborrel.
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Opening hal 
Een prachtig resultaat, dat mag gezegd 
worden en dat werd gezegd door 
echt iedereen! Met koffie, taart, een 
hartverwarmende speech van Pascalle 
Jacobs en een nawoord van Michael 
Klok werd de nieuwe hal op maandag 
14 augustus ingezegend. Kijkt u op pagina 
6 voor de foto’s.

Croquet Open 
Het was bijna ongelooflijk, dat na zoveel 
dagen van regen en koude, zondag 
3 september een prachtige dag werd. 
En niet alleen wat betreft het weer. Leest u 
verder op pagina 22.

Muziek op Eeckenrhode
Zondag 1 oktober kwam Loes van Dijk 
naar Eeckenrhode met in haar kofferbak 
haar grote Japanse harp, beschilderd met 
prachtige Sakura (Japanse bloesem).
Loes vertelde over het ontstaan van de 
harp, stelde vragen en speelde prachtige 
melodieën. Eigenlijk hadden we nog meer 
tijd gewenst want de harp is een prachtig 
instrument, dat niet snel verveelt. We 
hadden graag nog meer mooie tonen 
gehoord. 

Nieuwe bewoners
We hebben verwelkomd:
De heer Schuringa
Echtpaar Maartens
Mevrouw de Ligny
Echtpaar Princen
Echtpaar Bouwes
Mevrouw Hezemans-Tielemans
De heer Nienhuis

Mevrouw Louwers
Mevrouw van de Ven
De heer Lommen

Binnenkort verwelkomen wij:
Echtpaar Montnor
Echtpaar Driessen
Mevrouw Swinkels



Activiteiten vooruitblik…
November t/m februari 2018
Opticien op Eeckenrhode
Dinsdag 14 november, 14.00-16.30 uur
Locatie: Bibliotheek, etage B
Dinsdagmiddag vanaf 14 uur kunt u weer 
een bezoek brengen aan opticien Bram 
Bogers. Hij zal u met zijn kundigheid 
van dienst zijn. U ontvangt hierover nog 
informatie.

Officiële opening zaal Eeckenrhode 
Zaterdag 18 november, 16.00 uur
Locatie: zaal
Deze dag is speciaal gereserveerd voor 
bewoners, hun gasten en genodigden.
Het wordt een dag met een prachtig  
programma. U wordt verder persoonlijk 
geïnformeerd en zie pagina 21.

Open middag 
Dinsdag 21 november, 14.00-16.30 uur
Locatie: zaal
Dinsdagmiddag zullen, voor iedereen die 
interesse heeft en vooral voor externen, 
de deuren van Eeckenrhode opengaan. Zo 
kunnen mensen van buiten een kijkje komen 
nemen in het vernieuwde Eeckenrhode.  

Lezing door Mr. Saito en Mr. Keijbets
Dinsdag 23 november, 16.00-17.00 uur
Locatie: zaal
Op initiatief van de heer Kwakernaak is 
een lezing georganiseerd betreft erfrecht 
en estate planning. U krijgt hierover nog 
specifieke informatie.

Kerstfair
Dinsdag 28 november 10.00-12.00 uur
Locatie: zaal
Wederom zijn, bewoners, hun gasten, 
kennissen en vrienden en ook mensen 
van buiten Eeckenrhode, welkom op 
de jaarlijkse kerstfair. Er zullen diverse 
producten (zowel food- als non-food) 
worden aangeboden ter verkoop. Komt u 
ook genieten van de sfeer en wie weet is 
er iets leuks voor u bij voor de feestdagen 
die in zicht zijn. Meer informatie volgt.

Personeels- en vrijwilligersborrel
Donderdag 14 december, 17.30 uur
Voor alles personeelsleden, vrijwilligers, 
dienstverleners en partners wordt de 
opening van de entree en zaal gevierd.
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Kerstlunch 
Maandag 26 december, 13.00 uur
Tweede kerstdag 
Locatie: zaal 
We naderen het einde van het jaar 2017. 
Op maandag 26 december, tweede 
kerstdag wordt de inmiddels traditionele 
kerstlunch geserveerd.
U krijgt hierover tijdig bericht. Wij 
ver heugen ons op een grote opkomst en 
een gezellige en smaakvolle middag.
 
Afscheid van 2017
Zondag 31 december 16.00-18.00 uur
Locatie: zaal
En dan is het echt zover… de laatste dag 
van het jaar met enorm veel om op terug te 
kijken. We zwaaien op deze zondagmiddag 
samen het jaar uit, onder het genot van 
glühwein, oliebollen en appelbeignets. 
Smullen maar en met blosjes op de 
wangen zullen we het verleden jaar 
vaarwel zeggen en stilletjes vooruitkijken 
naar 2018.

Nieuwjaarsreceptie 2018
Vrijdag 12 januari. 16.00-18.00 uur
Locatie: zaal
Op vrijdagavond 12 januari gaan we 
samen ontmoeten om elkaar een vrolijk, 
gezond en vooral mooi 2018 te wensen. 
Leo Willemen zal ons, op de achtergrond, 
muzikaal begeleiden op de vleugel. 

Haring happen 
Woensdag 14 februari, 12.30 uur
Valentijndag en Aswoensdag 
Locatie: zaal
2 Vliegen in 1 klap; de liefde wordt extra 
in het zonnetjes gezet én het is het einde 
van de carnavalsperiode, Aswoensdag. 
Geen vlees maar vis, dus we gaan met 
alle liefhebbers haring eten, met natuurlijk 
roggebrood en een gesneden uitje en voor 
de ‘groenen’ onder ons een blaadje sla 
erbij. Met een drankje of een glaasje wijn, 

dat kan nog net voor de vasten, zal deze 
lunch liefdevol afgesloten worden.
U bent welkom om 12.30 uur in de zaal 
van Eeckenrhode. U kunt uw gebruikelijke 
lunch afzeggen en u opgeven voor deze 
haringlunch bij de receptie. U wordt 
hierover nog geïnformeerd.

Tablet- en iPad beginnerscursus
21 en 28 februari, 7 en 14 maart 2018
Locatie: sociëteit
Op woensdag 21 februari wordt weer 
gestart met de beginnerscursus voor 
mensen die graag beter willen leren 
omgaan met een tablet of iPad. Er wordt 
in kleine groepen les gegeven en er wordt 
persoonlijk ingegaan op uw vragen. 
Na deze 4 lessen zult u meer plezier en 
inzicht hebben in het gebruik van uw 
tablet of iPad. Begin april zal gestart 
worden met een vervolgcursus tablet/
iPad. Hieraan kunnen mensen die al enige 
ervaring hebben én wel of niet hebben 
deelgenomen aan de beginnerscursus 
deelnemen. Meer informatie volgt.
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Hendriks installatietechniek is 
gespecialiseerd in Elektrotechniek, 
Telecom, Beveiliging en Domotica.

We brengen u altijd de beste en 
scherpste offerte!

www.hendriksinstallatietechniek.nl

        Elektrotechniek

        Telecom

   Beveiliging

    Domotica

Kom gerust eens bij ons langs,
Raam 16 • Gemert • (T) 0492 362720 

Om de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van Eeckenrhode te 
vergroten, is er gekozen om het blueSmart toegangssysteem van BUVA 
te installeren. De sterk presterende techniek maakt het mogelijk om 
het sluitsysteem centraal aan te  sturen en data decentraal door te 
geven .   Een hoog bedieningscomfort en kostenbeheersing 
karakteriseren de innovatieve technologie. Vanaf de centrale computer 
wordt beheerd wie wanneer welke toegangsrechten heeft, inclusief de 
beperkingen qua tijd en locatie. Het sluitsysteem is geïntegreerd in de 
BUVA software blueControl Professional, die de organisatorische 
wijzigingen overzichtelijk en vrijwel in realtime weergeeft.

Op deze manier zorgt BUVA ervoor dat de gebruikers met de high 
performance chip uitgeruste sleutel alleen de deur kan openmaken 
waar hij toegang toe heeft. Veilig en comfortabel wonen noemt BUVA 
dat. Uitgebreide informatie over deze sloten vindt u in onze brochures 
op buva.nl.

BUVA levert aan Eeckenrhode 
elektronische sloten

Chericoni verlichting
www.chericoni.com

info@chericoni.com
0255-521 199

20

herfst editie



Het is bijna zover. Na een enorme 
hoeveelheid werk, in de vorm van 
voorbereiding, overleg, breken, 
afbreken, boren, hakken, tegenslagen, 
nóg meer overleg etc… gaan we zeer 
binnenkort het resultaat bewonderen 
en beleven.

Op 18 november is de opening en wordt 
de zaal officieel ingewijd, de nieuwe 
zaalnaam bekendgemaakt en komen 
diverse artiesten de dag tot een waar 
festijn maken.

Voor bewoners en aankomende bewoners 
én genodigden is deze dag zonder kosten. 
Familieleden/gasten vragen wij een 
bijdrage van 15,00 p.p. U kunt maximaal 
4 personen uitnodigen. In verband met 
de voorbereidingen en het verzorgen van 
de catering vragen wij u vriendelijk u aan 
(of af) te melden. Opgave a.u.b. uiterlijk 
maandag 13 november 2017 bij de receptie 
(040-2282800) of via info@eeckenrhode.nl.

Programma Officiële opening
Zaterdag 18 november, 
16.15-20.45 uur
Dresscode: feestelijk

16.00 uur:  zaal open
16.15-17.15 uur: Lenny Kuhr
17.15-17.30 uur: Welkomstwoord voor-
 zitter, toost uitbrengen
17.30-19.00 uur: walking dinner,  
 bekendmaking nieuwe 
 zaalnaam, speech 
19.00-20.30 uur: De Sas
20.30-20.45 uur: afsluiting en 
 verrassingsact

Wij verheugen ons op een prachtige en 
sfeervolle dag.

Feestelijke en 
officiële opening 
hal en zaal 
Eeckenrhode
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Lenny Kuhr,
foto Eddie Mol

De Sas



Wie had durven hopen dat zondag 
3 september zo’n stralende dag zou 
worden! Zo’n 100 bewoners, kinderen 
en kleinkinderen hadden zich getooid 
in het wit om met elkaar de strijd 
aan te gaan op de grasmat van 
Eeckenrhode. 

De meeste aanwezigen hadden niet eerder 
het spel croquet gespeeld. ‘We gaan toch 
cricketten?’ en ‘Hoe spreek je het nou uit; 
krokkut of krokee?’ We gingen natuurlijk 
niet crickketen. Dat is een heel ander spel. 
De dag startte met koffie en thee op het 
gras in de zon. Na een welkomstwoord gaf 
Michael Klok een uitvoerige speluitleg. Na 
deze uitleg begrepen de aanwezigen min 
of meer wat er van ze werd verwacht. Op 

Eeckenrhode Croquet 
toernooi 2017
Alle ballen verzamelen
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Voor bewoonster Harriët vd Boomen was het 
eigenlijk een potje hockey.



3 velden zou simultaan worden gestreden 
om een plek in de halve finales. 

Ondertussen schalde Dixieland muziek 
door de tuin van Eeckenrhode en werd 
geanimeerd gebabbeld en geborreld. 
Mevrouw Van Herk had een hele schare 
familie meegenomen. De familie Albers 
was ruim vertegenwoordigd met maar 
liefst 5 spelers. De heer Van Baaren 
zag er als door een ringetje te halen uit. 
Mevrouw Klerks had ook haar kinderen 
en kleinkinderen uitgenodigd om van de 
partij te zijn. Onder de aanwezigen waren 
veel mensen die wel raad wisten met een 
bal vanwege hockey- en/of golfervaring. 
Team Van den Boomen ging voor de winst, 
en natuurlijk de gezelligheid. Maatjes, 
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Op 3 september viel alles op zijn plek; het weer, de mensen, het spel, de wijn en soms de bal.

De een nam het spel serieuzer dan de ander.

Mevrouw Van Tricht in actie.

De heer Bombeeck had de grasmat uitstekend 
geprepareerd.



Wiemers, Bannenberg, Bombeeck, Van 
Tricht, Witteveen, Schuringa en nog vele 
anderen waren allemaal van de partij. Voor 
de jongste generatie was een speciaal 
croquetparcours uitgezet waarbij in zo 
weinig mogelijk slagen een traject moest 
worden afgelegd. Irene Copray had samen 
met een aantal vrijwilligers gezorgd voor 
drankjes en lekkere broodjes.

Spelen voor de winst
Er werd gespeeld voor de gezelligheid, 
maar ook voor de winst. Familie Albers 
was ‘on a mission’. Met een fantastisch 
spel en sluwe strategie werd ingezet 
op finaleplaatsen. En uiteindelijk met 
het fantastische resultaat van de 1e 
en 2e plaats in de eindklassering. Alle 
aanwezigen konden terugkijken op een 
geweldige dag, voor herhaling vatbaar. 
In 2018 zullen we zeker weer een 
croquettoernooi organiseren.
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De heer Witteveen is gek op spelletjes. Alle generaties waren vertegenwoordigd.

Iedereen die had meegeholpen met de 
organisatie ontving een bedankje.

Cor Stehouwer praatte de dag aan elkaar



Mevrouw Mimi 
Heygele – Verhees

28 december 1925 – 6 juli 2017
Mimi werd geboren in ’s Hertogen-
bosch, als eerste uit een vrolijk 
gezin van 6 kinderen. Zij had een 
fijne jeugd en vlak voor de oorlog 
verhuisde het gezin naar Nijmegen. 
Vrij snel ontmoette Mimi daar haar 
man. Ze trouwden in 1950 en kregen 
3 kinderen. 

Ben begon bij Philips Nederland 
en kwam hierdoor in Eindhoven en 
vervolgens in Veldhoven en Eersel 
terecht. Ze hadden veel sociale 
contacten en bridgeten regelmatig.
 
In 2014 is Ben na een ziekbed over-
leden. Vanwege Mimi’s hartfalen 
besloot ze naar Eeckenrhode te 
verhuizen. In haar korte verblijf had 
ze het erg naar haar zin en pakte ook 
het bridgen weer op. 

Ze was dankbaar voor alle liefdevolle 
zorg van haar familie en mensen van 
Eeckenrhode. Na een plotselinge 
opname in het ‘Maxima’ is ze rustig 
ingeslapen.

De heer 
Henk Krijger

30 maart 1934 – 31 augustus 2017
Een herseninfarct in juli 1999 
maakte dat mijn man langzaam de 
activiteiten in het verenigingsleven 
moest afbouwen. Ook aan onze vele 
gezamenlijke, gezellige en vooral 
culturele dag- en vakantiereizen 
kwam een einde. We genoten beiden 
enorm van ons huis met natuurlijke 
tuin, altijd vol met bloemen en 
diverse zitjes.

Het voorstel om te verhuizen heeft 
hem enorm aangegrepen en het 
moest daarna toch echt gebeuren. 
Wij kozen voor een prachtig 3-kamer 
appartement. Jammer genoeg voor 
korte tijd.

Na 4 maanden intensieve verpleging 
op A23 is mijn lieve man, op de dag 
dat ik naar A27 verhuisde om dichter 
bij hem te zijn, op 31 augustus 
gestorven.
Gerda Krijger-Ran

In memoriam

Christine ‘Finy’ 
Sommer-Drost

14 november 1925 - 21 juli 2017
De familie bedankt iedereen voor 
de ontvangen steun en medeleven 
die zij mochten ontvangen na het 
overlijden van mevrouw Sommer.
Florence Sommer
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Concerten
Beurzen

Boardrooms

Congressen

Vergaderruimtes

En meer...

Presentatiemiddelen

Cursusruimtes

Theatervoorstellingen

Audio

Video
LichtHospitality

Narrowcasting

Domotica
Bedrijfsfeesten

www.bazelmans.com
Veldhoven:  De Run 4537 | 5503 LT Veldhoven    | tel. 040 - 2544222
Amstelveen:  De Kuiperij 3 | 1185 XS Amstelveen | tel. 020 - 4415060

TOP IN
VERKOOP
EN VERHUUR

LAAT NIETS AAN HET TOEVAL OVER
VERKOOP EN VERHUUR VAN BEELD, LICHT EN GELUID

Een partner waar u op kunt bouwen

Één aanspreekpunt die u geheel ontzorgt

Voor al uw:
- Schilderwerk
- Glaswerk
- Timmerwerk
- Bouwkundige werkzaamheden
- Kleur advies & Interieurontwerp
- Bouw & Projectbegeleiding

- Vloeren
- Behang
- Raamdecoratie
- Gordijnen
- Buitenzonwering
- Horren

G&K Schilder- en
onderhoudswerken B.V.

G&K Woondecoratie

Dr. Dreeslaan 18
5707 KD Helmond
0492-528054

Nieuwstraat 49
5421 KN Gemert
0492-362384

www.g-k.nl info@g-k.nl

W W W . L E V E R M A K E L A A R D I J . N L
T E L .  0 4 0 - 2 1 1 4 3 4 7

Naar Eeckenrhode 
verhuizen?

Wilt u uw huis verkopen? 
Wij denken graag met u mee. 

Bel ons voor een vrijblijvend 
gesprek.

Wij maken de producten 
speciaal op maat voor u:
n  Winkelinterieurs
n  Ontvangstbalies
n  Kantoorinrichtingen
n  Keukens
n  Badkamermeubels
n  Tafels
n  Schuifdeurkasten

www.diminterieurs.nl
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Workshop iPad en tablet 
voor senioren
In 2018 zal opnieuw een 
beginners cursus iPad en 
tablet van start gaan.

Andries Brouwers, al 17 jaar in het vak, zal 
u tijdens de 4 workshops op vakkundige 
wijze leren omgaan met uw iPad of tablet. 

De data zijn gepland:
Woensdagmorgen 21 en 28 februari,  
7 en 14 maart 2018.

In april zal er een vervolgcursus 
plaatsvinden. U ontvangt van ons begin 
2018 meer informatie.

De specialist voor het 
renoveren van balkons 
en galerijen.

Ons werk bestaat voornamelijk uit 
het coaten en afdichten van balkons 
en galerijen. Maar ook de afdichting 
van dilatatievoegen, hellingbanen 
en betonconstructies, dak-details 
en dakbaansluitingen.

Triflex vloeibare en  
flexibele kunsTsTof 
vloeren
- Levensduur van 25 jaar
- Minimaal onderhoud
- Waterdicht

Expeditieweg 13
2922 HN 
Krimpen aan den IJssel

0180-721733
info@betonbekleding.nl

betonbekleding.nl

13539
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_
Serviceflat Eeckenrhode
Irenelaan 9
5583 AD Waalre
telefoon 040 – 2282800 
www.eeckenrhode.nl


