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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.

Deze editie van de U is de winter/lente 
editie van 2017. In plaats van eens per 
drie maanden is besloten om eens per 
vier maanden een U-magazine uit te 
gaan brengen. 
 
Er is weer hard gewerkt om u allerlei 
nieuws en interessante onderwerpen 
aan te bieden. Vandaar dat deze editie
geen, zoals voorheen, 24 pagina’s
maar 32 pagina’s bevat. 

Het volgende magazine (de zomer 
editie) zal in de eerste helft van juni 
verschijnen.

We wensen u veel leesplezier.
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Nootjes Voorwoord

Sinds 1 november werkt Eeckenrhode 
(voor de eerste keer met een externe 
cateraar) samen met Catering Content uit 
Westerhoven. Wij bedanken de bewoners 
die hebben deelgenomen aan de proeverij 
van de twee cateraars die overbleven als 
serieuze kandidaat. Mede door uw input 
heeft het bestuur en management een 
weloverwogen keuze kunnen maken.  
Meer over Content op pagina 22.

In december is er een nieuwe Buurtbus in 
gebruik genomen. De instap is makke lijker 
en er kan nu ook een reiziger met rolstoel 
worden vervoerd. De standplaats op 
Eeckenrhode blijft ongewijzigd. Wij wensen 
alle vrijwilligers en reizigers veel plezier 
met de nieuwe bus!

Debby Landzaat is tijdens het opstarten van 
de Sociëteit, bijna een jaar werkzaam
geweest op Eeckenrhode. Zij heeft de vrij-
willigers geïnstrueerd en op weg geholpen. 
Dankzij de gemeente Waalre kon Debby 
worden ingezet. Er werd gezellig afscheid 
van elkaar genomen en Debby op haar 
beurt, trakteerde op een heuse zelfgemaakte 
Surinaamse maaltijd. Debby, reuze bedankt!

De jaarlijkse kerstborrel voor personeel, 
dienstverleners en vrijwilligers was weer 
gezellig!

Personeel en bewoonster Atie van Tricht, 
steun en toeverlaat.

Vervellen
Vervellen is een natuurlijk proces dat bij 
mens en dier voorkomt. Bij dieren vaak 
een voorloper om te kunnen groeien. 
Bij mensen onder meer als gevolg 
van blootstelling aan de zon en als 
voortdurend proces voor vernieuwing. 
Eeckenrhode staat aan de vooravond van 
een vernieuwing.  
In 2017 wordt gestart met de uitvoering 
van een investeringsprogramma. Door 
blootstelling aan de zon is het gebouw 
weer eens toe aan een schilderbeurt. Door 
veroudering worden verschillende laagjes 
van het interieur vervangen. Denk aan 
behang, schilderwerk, vloerbedekking, 
zonwering en raambekleding. 
De bouw van een wintertuin/serre bij 
de recreatiezaal zou je kunnen zien als 
groei. En de introductie van nieuwe 
technologieën als vernieuwing. Je zou 
eigenlijk kunnen zeggen dat Eeckenrhode 
gaat doen wat mensen en dieren doen om 
te groeien en te overleven. Eeckenrhode 
gaat vervellen. En dat is een natuurlijk 
proces. En daar kijk ik naar uit!

Namens het bestuur van de  
‘Vereniging van Eigenaars Eeckenrhode’
Michael Klok, secretaris
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Activiteiten terugblik…
iPad workshop 
In november, en op verzoek nog een 
verlenging in december, vonden de 
workshops voor iPad en tablets plaats in 
de Sociëteit. Dat men op Eeckenrhode 
mee wil met de tijd spreekt voor zich. 
De iPad workshop zat geheel vol. We 
bedanken Andries Brouwers voor deze 
lessen en gaan er van uit dat in 2017 een 
volgende workshop zal plaatsvinden!
Zie voor meer informatie pagina 13.

Presentatie Seniorenraad Waalre
De Seniorenraad is een begrip in Waalre. 
Tijd om hen uit te nodigen om zich te 
komen presenteren en te bekijken wat 
zij en de bewoners van Eeckenrhode 
voor elkaar kunnen betekenen. De raad 
staat immers in nauw contact met de 
gemeente. Geheel vrijwillig zetten zij 
zich in op allerlei gebieden rondom 
senioren in de gemeente. Uiteindelijk zijn 
na de presentatie een aantal bewoners 
aangeschoven in de klankbordgroep 
die een aantal weken later, op dinsdag 
18 oktober, plaatsvond. Dat is een goed 
resultaat. Het contact met de seniorenraad 
zal vanuit Eeckenrhode structureel worden 
voortgezet omdat we veel voor elkaar 
kunnen betekenen!

Olga van der Pennen 
en haar muziekvrienden
Het was weer prachtig, Olga van der Pennen 
bracht een prachtig repertoire, met uitleg, 
ten gehore op zondag 23 oktober. Twee 
muzikanten werden herdacht. Erik Satie 
(1866-1925) en Francesco Paolo Tosti 
(1846-1916). Bekende en onbekende 

muziekstukken van deze componisten en 
hun tijdgenoten werden onder begeleiding 
van Olga gezongen door Odilia Carmen 
Chirica (sopraan) en gespeeld door Bas 
Lodewijks (saxofoon). 

Modeshow Kerkhofs
Onder het genot van een kopje koffie 
showden de modellen op woensdag 
26 oktober de laatste mode. Dat viel in 
de smaak. Lekker shoppen in eigen huis, 
passen is geen probleem. De volgende 
modeshow en verkoop staat gepland op 
8 februari a.s.
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Van Abbe virtuele tour 
Vanuit Eeckenrhode was het mogelijk 
om op maandag 7 november een kijkje 
te nemen, live, in het van Abbe museum. 
Kijken door de ‘ogen’ van de eerste 
museumrobot in Europa, aangestuurd 
door een mede werker van het van 
Abbemuseum. Meer op pagina 9.

Kinderen Koken 
Zondag 13 november was het weer zover. 
De traditionele Kinderen Koken dag op 
Eeckenrhode. Prachtige opkomst, mooie 
gerechten en een super fijne sfeer maakte 
het tot een niet te vergeten dag. Zie pagina 
30 voor diverse foto’s.

Huisopticien Bram Bogers
Op verzoek kwam huisopticien Bram 
Bogers op dinsdag 15 november naar 
Eeckenrhode. Eén maal per jaar wordt dit 
georganiseerd voor de bewoners. Een 
oogmeting, nieuwe glazen, een nieuwe bril 

of een kleine reparatie. Alles kan met het 
gemak aan huis! Dit jaar zal Bram zeker 
weer langskomen.

Keltische harp, Els Denessen
Het koffieconcert op zondag 27 november 
werd verzorgd door Els met haar prachtige 
harp en stem. Keltische liederen werden 
door haar gezongen en gespeeld. Ook 
zelfgeschreven nummers bracht zij ten 
gehore. Altijd weer bijzonder om deze 
prachtige klanken te mogen horen. 

Kerstfair op Eeckenrhode 
Wat een ontzettend gezellige ochtend! 
Allerhande producten waren verkrijgbaar. 
Deze diversiteit zorgde ervoor dat er voor 
ieder wat wils was! Van zelfgemaakte 
jam, soep en honing tot heerlijke kazen, 
mooie tassen, sieraden, en verse bakkerij 
producten. Niet alleen bewoners maar 
ook mensen uit de gemeente Waalre 
kwamen naar de Kerstfair, om gezellig 
te shoppen. Natuurlijk was er ook koffie 
met wat lekkers. Reden genoeg om de 
komende fair in het voorjaar wat groter 
aan te pakken! Hier wordt aan gewerkt en 
als u wilt deelnemen met producten, kunt 
u dat kenbaar maken bij de receptie van 
Eeckenrhode.
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Winterlunch 
Heel spannend, zo’n eerste keer dat de 
nieuwe cateraar een lunch in de zaal 
verzorgt. Hoewel het even wennen was 
hebben de deelnemers het naar hun zin 
gehad. In de eerste periode wordt nog 
volop geëvalueerd. Daarom ook een woord 
van dank aan de deelnemers die na de 
lunch met een aantal aandachtspunten 
kwamen, daar kunnen we mee vooruit.

Kerstlunch
Zestig mensen, oud en jong, kwamen 
op tweede kerstdag 26 december naar 
de gezellige kerstlunch waar twee 
leden van stichting Philomela tussen 
de gangen door de muziek verzorgden. 
Een aantal kleinkinderen van bewoners 
stalen de show op de piano met een 

aantal trotse grootouders tot gevolg! 
De sfeer was gezellig, er werd lekker 
gekletst en familieleden hielpen mee in 
de bediening. De traditionele kerstviering 
op Eeckenrhode was een succes, en deze 
traditie zal zeker worden voortgezet.

Oudejaarsborrel
Samen het jaar afsluiten op de 31e 
december, met glühwein, appelbeignets en 
oliebollen. De oudejaarsborrel is intussen 
een traditie geworden en wordt steeds 
drukker bezocht. We kijken deze middag 
terug op een mooi jaar en bereiden ons 
voor op het komende!

Nieuwjaarsreceptie 
Op zondag 8 januari vond de nieuwjaars-
receptie plaats voor bewoners en hun 
familie op Eeckenrhode. De nieuwe 
bewoners werden, op verzoek van 
de huidige bewoners, extra verzocht 
om een bezoek te brengen aan deze 
nieuwjaarsreceptie zodat men kennis kon 
maken en elkaar kon leren kennen. Dit 
jaar verwelkomden we meer familie dan 
voorgaande jaren, een mooie ontwikkeling 
waarvan we hopen dat dit zich zo voortzet! 
Ruim 60 aanwezigen klonken samen op 
het nieuwe jaar. Leo Willemen verzorgde 
de muzikale omlijsting op piano met een 
uitgebreid en prettig repertoire.

Renovatie
Dit jaar zal Eeckenrhode een grote 
renovatie ondergaan. Dit werd uiteraard 
belicht door Michael Klok in zijn speech 
namens het bestuur. Het resultaat zal er 
zijn. Dit jaar gaan we richting een meer 
eigentijds en verbeterd Eeckenrhode 
waar de warmte en gastvrijheid behouden 
zullen blijven zoals deze nu worden 
ervaren!

Diede en Lieve spelen en zingen een kerstlied.

Kleindochter 
Jip Witteveen 
speelt piano.
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Weggooien is zonde!
Cradle to cradle op Eeckenrhode

We kwamen tot de ontdekking 
dat er bij interne verhuizingen/
verbouwingen of bij het 
opruimen/leegruimen van een 
appartement vaak waardevolle 
spullen in de container terecht 
komen. Dat willen we zoveel 
mogelijk voorkomen. 

Na overleg met Pascalle hebben Robin 
Bombeeck en Cor Stehouwer het initiatief 
genomen om spullen te redden van de 
container.

Bewoners en familieleden die aan het 
opruimen of leegruimen zijn kunnen, 
voordat zij spullen wegdoen, Robin 
en Cor benaderen. Deze kunnen dan 
de waardevolle spullen een andere 
bestemming geven of via marktplaats 
verkopen. De opbrengst komt in 
een algemeen potje van waaruit we 
bestedingen doen die ten goede komen 
aan de bewoners. 

We hebben al een groot aantal spullen via 
marktplaats verkocht en van de opbrengst 
gaan we een boombank kopen. Die bank 
komt dus te staan rondom de boom aan 
de voorzijde van de tuin. Hier kunnen de 
bewoners dan heerlijk in de tuin zitten. 
Spullen die niet verkocht worden gaan 
uiteindelijk naar de kringloopwinkel.

Deze juskom is voor € 7,50 via marktplaats 
verkocht.

Deze oude stoel is 
verkocht voor € 7,50 
aan een particulier 
die hem helemaal op 
ging knappen. 

Dit schilderij van 
Vincent van Gogh 
is voor 3 miljoen 
euro verkocht via 
Christie’s, Londen.

Dus hebt u spullen die u weg 
wilt doen neem dan vooraf even 
contact op met:
– Robin, telefoonnummer 892 of 
– Cor, telefoonnummer 826
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Kunst in huis
Exposities op Eeckenrhode

Voormalig bewoonster Ella de Troye is 
degene die de exposities op Eeckenrhode 
nieuw leven wist in te blazen. Sinds een 
aantal jaren heeft zij steeds bewoners 
bereid gevonden hun werken tentoon 
te stellen. Zij verdient het om, met de 
renovatie in het vooruitzicht, in het 
Eeckenrhode van nu, nog een keer haar 
fotowerken te exposeren. 

Ella vertelt over haar werk:
Na een medische opleiding genoten te 
hebben, heb ik gekozen voor röntgen 
fotografie. Ik fotografeerde gebroken 
armen en benen en situeerde stenen in 
nieren. Tijdens operaties ontwikkelde 
en drukte ik deze foto’s dan af. Na het 
beëindigen van mijn carrière ben ik 
doorgegaan met zwart-wit fotografie als 
hobby. Ik was altijd al geïnteresseerd in 
kunst, volgde cursussen en verdiepte mij 
in de ontwikkeling en theorie hiervan.
Door zelf af te drukken kon ik mijn eigen 
beelden en sferen creëren. Ik was niet 
geïnteresseerd in afbeelden maar juist in 
verbeelden. Vooral na de komst van de 
kleurontwikkeling in de fotografie werden 
de mogelijkheden om dit te verwezenlijken 
nog groter. Met het gebruik maken van 
dubbeldrukken en kleuren kon ik zo 
nieuwe beelden vormen die bij mijn visie 
pasten. Met de techniek van de computer 
kon ik mijn verbeelding de vrije loop laten 
gaan en mijn fotobeelden zo ontplooien 
dat deze op schilderijen zijn gaan lijken 
waarin mijn droombeelden zijn verwerkt. 

Ella de Troye
4 mei 1927 – 19 november 2016

Langs deze weg bedanken wij Evelyn 
Scheepers, vriendin van Ella, die de 
exposities mede mogelijk maakt.

Tijdens de voorbereidingen van deze 
expositie is Ella de Troye overleden op 
19 november. Zij heeft in haar laatste 
dagen besloten dat de expositie zou 
doorgaan. Dit leidde tot een bijzondere 
opening met vele aanwezigen, waaronder 
haar familie, vrienden en medebewoners.

Ella, heel veel dank voor alles,  
we zullen u missen!
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Kunst kijken vanuit 
de ‘luie stoel’

Van Abbe in Eeckenrhode

Vanuit Eeckenrhode een kijkje 
nemen, live, in het van Abbe museum. 
Dat werd mogelijk op maandag 
7 november 2016. 

Op het scherm in de zaal werden kunst-
werken geprojecteerd en aan de hand 
daarvan vertelde Jenneke Lambert wat we 
hier zagen door de ‘ogen’ van de eerste 
museumrobot in Europa, aangestuurd 
door een medewerker ter plaatse. In het 
begin liet ons de draadloze verbinding 
even in de steek en werd het even 
spannend.

Uiteindelijk hebben we een aantal kunst-
werken kunnen zien in het van Abbe 
museum in Eindhoven. Jenneke vertelde 
over het betreffende kunstwerk.

Het was heel apart om te zien hoe je vanuit 
je ‘luie stoel’ een kijkje kunt nemen in 
het museum en je ook daadwerkelijk het 
gevoel krijgt je in het museum te bevinden. 

Jenneke Lambert, gids van 
Van Abbe, legt uit.

‘Live’ op tour in het  
Van Abbe museum 
vanuit je eigen stoel.
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Activiteiten vooruitblik…
januari t/m april 2017
Zondag 5 februari, 11.00-12.30 uur 
Koffieconcert St. Petersburg Kwartet
Het ensemble St. Petersburg bestaat 
vanaf 1992 en kwam tot leven als een 
idee van vier Russische muzikanten, allen 
woonachtig en werkzaam in Nederland. 

Vele leden hebben in het conservatorium 
van St. Petersburg, Moskou gestudeerd. 
Twee leden van het St. Petersburg 
Kwartet, Ruth Walpot (viool) en Rob 
van Heck (piano), brengen deze zondag 
prachtige muziek ten gehore. Bekende 
componisten zoals Dvorâk, Bach, Mozart, 
Brahms en Bernstein komen aan bod.

Woensdag 8 februari, 10.00-12.00 uur
Modeshow en -verkoop Modehuis 
Kerkhofs
Modehuis Kerkhofs showt de nieuwe 
zomermode waarna gepast en gekocht 
kan worden. U hoeft er de deur niet voor 
uit. Uiterst handig en uiteraard gezellig 
met een kop koffie en iets lekkers erbij.

14 februari, 16.00-18.00 uur
Brabantse Koffietafel 
Kent u het nog? De Brabantse koffietafel? 
Reuzel, een brandewijntje met suiker, 
krentemik en roggebrood met beenham 
en nog veel meer authentieke Brabantse 

producten? Dit jaar vieren we de dag van 
de liefde, met liefde voor onze omgeving 
en medemens, voor ons zelf en ook met 
liefde voor de maag. Wij hopen dat u 
deze dag samen met ons deze heerlijke 
Brabantse lunch zult genieten.
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21 februari 19.30 uur 
Kunstlezing Erna Charbon
Erna Charbon, kunsthistorica, is inmid-
dels bekend op Eeckenrhode met 
haar interessante lezingen over een 
thema of persoon op het gebied van 
de schilderkunst. Deze avond zal 
kunstschilder Jan Sluijters (1881-1957) 
de aandacht krijgen. 

Woensdag 1 maart 16.00-18.00 uur 
Haring Happen
Hoewel carnaval niet populair is op 
Eecken rhode, is het traditionele haring 
happen een jaarlijkse activiteit. Altijd 
reden voor gezelligheid, met een haring en 
een glaasje erbij. Dus ook dit jaar slaan we 
dit niet over!

Zondag 5 maart, 11.00-12.30 uur 
One Woman Show door Saskia Paërl
“Hooggeëerd publiek, welkom in het 
Theater. Mijn naam is Saskia Paërl”, is de 
welkomzin op de website van Saskia Paërl. 
Haar One Woman Show, ‘Wij zijn blij met 
U’, is een show met liedjes om heerlijk 
naar te luisteren en mee te zingen. 
Saskia: ‘In muziek kan een mens zich 
uiten en alle spanning uit het lichaam 
laten verdwijnen. Ik heb mijzelf steeds 

opnieuw uitgevonden en dat blijf ik doen. 
Met muziek maak ik mensen blij’. Laat u 
zich verassen! Saskia zingt met warmte en 
humor waarbij iedere toon is voorbereid, 
gekend en gekund. 
Website: www.saskiazingt.nl

Zondag 2 april, 16.00-18.00 uur 
Afscheid van de oude zaal van 
Eeckenrhode
Swingen met de Savoy Jazzmen
Het aller laatste concert in de bestaande 
zaal van Eeckenrhode, wordt door 
niemand minder dan The Savoy Jazzmen 
verzorgd. We luisteren, dansen, zingen 
er lustig op los, bereiden ons voor op 
de renovatie die in mei zal starten en 
verheugen ons op de komst van een 
prachtige nieuwe hal en zaal! Ook blikken 
we terug op alle fijne tijden die we al die 
jaren in deze zaal hebben gehad.  
The Savoy Jazzmen zijn een begrip op 
Eeckenrhode en zeker ook in de verre 
omtrek. The Savoy Jazzmen brengen 
pure nostalgie en sentiment. Swingende 
beroemde jazznummers van onder andere 
de naoorlogse periode zullen u laten 
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genieten. Heerlijke sfeervolle muziek 
waar op we ons kunnen verheugen, verge-
zeld van een drankje en lekkere hapjes.

Dinsdag 11 april, 10.00-12.00 uur
Paasfair op Eeckenrhode
De fairs zijn een traditie aan het worden 
op Eeckenrhode. Steeds een beetje 
groter, drukker en gezelliger. Niet alleen 
voor bewoners van Eeckenrhode, maar 
ook voor wijkbewoners! Allerlei mooie en 
natuurlijk ook lekkere producten zullen 
weer voor u klaarliggen. De koffie staat 
klaar! Verdere informatie volgt te zijner 
tijd. Wilt u deelnemen met producten dan 
kunt u dat aangeven bij de receptie van 
Eeckenrhode.

Zondag 17 april, Tweede Paasdag, 13.00 uur
Paaslunch
Samen met familie en vrienden naar 
de Paaslunch. Het team van Catering 
Content, de cateraar voor Eeckenrhode, 
gaat voor u en uw gasten een gezellige en 
heerlijk culinaire middag verzorgen.

Donderdag 27 april, 10.00-12.00 uur
Koningsdag met TV beeld NOS
Al weer de tweede Koningsdag die 
op de verjaardag van Koning Willem 
Alexander wordt gevierd. We nemen een 
oranjebittertje, 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 koningspaar zal dit jaar 
Tilburg gaan bezoeken.

En er is nog meer! 
In maart zal de start van het initiatief 
‘Wandelen in de Wijk’ vanaf Eeckenrhode 
plaatsvinden. 
Op 18 mei zal een klas van basisschool 
de Meent een heuse picknick voor 
de bewoners van Eeckenrhode gaan 
verzorgen. 
Op 6 juli gaat er een theatervoorstelling 
plaatsvinden door kinderen van basis-
school de Meent. 

Vanaf mei staat (bij het drukken van deze 
editie) de renovatie van de hal en zaal op 
het programma. De volledige planning 
van activiteiten in o.a. de Sociëteit op de 
E verdieping zal vooraf kenbaar worden 
gemaakt. 

Meer informatie ontvangt u te zijner tijd. 
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Workshop iPad en 
tablet voor senioren

De Sociëteit presenteert

Bent u al connected? Heeft u een 
iPad of tablet en wilt u daar meer mee 
leren doen? Of heeft u inmiddels al 
een workshop in de Sociëteit gevolgd 
en wilt u zich meer verdiepen? 
Alles is mogelijk deze winter.

De workshops worden wederom verzorgd 
door Andries Brouwers, al ruim 17 jaar 
gespecialiseerd in het lesgeven/begeleiden 
van met name senioren. Zijn motto: 
al doende leert men! geeft iedereen 
de mogelijkheid wegwijs te worden op 
een tablet/iPad, wat in eerste instantie 
ingewikkeld kan lijken.

Andries werkt tijdens de basisworkshop 
met lesmateriaal, wat u mee naar huis 
kunt nemen, kunt nalezen en waarmee 
u kunt oefenen. De basisworkshop is 
laagdrempelig, persoonlijk en vragen staat 
vrij. De ver volg workshop heeft als doel, 
het verder verdiepen en leren omgaan met 
het apparaat, aan de hand van ingebrachte 
vragen/problemen.

Heeft u interesse?

Data Basisworkshop:
Woensdag 22 februari, 1, 8 en 15 maart.
Kosten: 4 lessen voor 48 euro
iPad: 10.15 – 11.15 uur 
Tablet: 11.30 – 12.30 uur

Data vervolgworkshop voor 
deelnemers van de basisworkshop 
en deelnemers uit 2016:
Woensdag 22, 29 maart en 5 april
Kosten: 3 lessen voor 36 euro
iPad: 10.15 – 11.15 uur
Tablet: 11.30 – 12.30 uur

Aanmelden 
Dan kunt u zich aanmelden (basiswork-
shop tot 15 februari en vervolgworkshop 
tot 16 maart), bij de receptie van Eecken-
rhode, per e-mail info@eeckenrhode.nl of
telefonisch tijdens werkdagen 040-2282800.

Bij opgave s.v.p. vermelden of u een iPad 
of tablet heeft én aan welke workshop u 
wilt deelnemen. 

Indien u geen iPad of tablet heeft en graag de 
beginnersworkshop wilt volgen dan kunt u 
dat bij opgave vermelden, zodat er gekeken 
kan worden naar een leen-exemplaar.
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Eeckenrhode in beweging

Eeckenrhode wil in 2017 starten met 
de uitvoering van een investerings-
programma. De vereniging heeft in de 
afgelopen jaren samen met u plannen 
ontwikkeld. We willen ons gebouw 
toegankelijker, veiliger, duurzamer, 
moderner en mooier maken. 

In 2017 willen we ongeveer anderhalf 
miljoen euro gaan investeren in diverse 
verbeteringen. Waardoor het woon- en 
leefcomfort voor u worden vergroot. 
Eeckenrhode is sinds 1960 een populaire 
woonomgeving voor senioren. Ons huis 
verdient het om er strak bij te staan! 

Financiering investeringsprogramma
Om de renovatie te kunnen starten 
moeten we de financiering rond hebben. 
Afgelopen jaar heeft de vereniging 
diverse bijeenkomsten met eigenaren en 
bewoners georganiseerd om te praten 

over de financiering van de renovatie. 
Dat heeft ertoe geleid dat in november de 
vereniging het plan voor een obligatie lening 
heeft gepresenteerd. De interesse voor die 
lening is bepalend voor of de vereniging 
de renovatie kan gaan uitvoeren. 

Verduurzaming
Naast het willen uitschrijven van een 
obligatielening is bij het Nationaal Energie 
Bespaarfonds een verduurzamingslening 
aangevraagd. Omdat onderdelen van 
het investeringsprogramma bijdragen 
aan de verduurzaming van ons gebouw 
komen we in aanmerking voor een 
lening met aantrekkelijke voorwaarden. 
Denk daarbij aan het vervangen van 
kozijnen met enkel glas door dubbel 
glas, toepassing van LED-verlichting, 
de plaatsing van een energiezuinige 
luchtbehandelingsinstallatie en de isolatie 
van het dak van de recreatiezaal. Helaas 

Schetsen van de nieuwe hal (uitvoering onder voorbehoud).
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voor de vogels in onze tuin. Ze zullen het 
een stukje kouder gaan krijgen.

Go/no-go
Begin februari wordt de balans opgemaakt 
en gekeken of we de financiering 
rond krijgen. Als dat lukt wordt een 
go-beslissing genomen en kunnen we in 
maart/april van start met de uitvoering van 
het programma.

Wat gaan we aanpakken?
Achteringang
Als een van de eerste projecten wordt de 
achteringang opgeknapt en toegankelijker 
gemaakt. We willen de achterdeur en 
doorgang naar de hal in de kelder laten 
voorzien van elektrische deuren. Hierdoor 
wordt het makkelijker om met een fiets of 
scootmobiel de kelder in en uit te gaan. 
Veelvuldig hebben bewoners gevraagd 
of dit kon worden verbeterd. Bij een ‘go’ 
wordt een jarenlange wens gerealiseerd.

Schetsen van de nieuwe hal (uitvoering onder voorbehoud).

Schetsen van de nieuwe hal (uitvoering onder voorbehoud).
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Elektronische sloten
Eeckenrhode wil begin 2017 de sloten 
van de voor- en achteringang, en 
apparte mentsdeuren gaan voorzien van 
elektronische sloten. Dit zal de veiligheid 
en het gebruiksgemak voor bewoners 
vergroten.

A-gangen
Vorig jaar zijn de gangen op de B-, C-, D- 
en E-verdieping opgeknapt. De gangen 
op de A-verdieping zullen in lijn worden 
gebracht. Ook zullen de branddeuren in de 
A-gangen worden vervangen door deuren 
die veel veiliger zijn en voldoen aan de 
eisen die daar nu aan worden gesteld.

Entree en receptie
De entree, vestibule en hal zullen 
worden opgeknapt. De vloeren, wanden, 
verlichting en meubilair worden aange-
pakt. De hal krijgt een nieuwe toiletgroep 
met ook een invalidentoilet. Het trappen-
huis zal worden afgescheiden met glazen 
wanden. Dit zal ten goede komen aan de 
akoestiek, vermindering geluidsoverlast 

op bovenliggende etages, klimaat en 
brandveiligheid.

Recreatiezaal
De recreatiezaal wordt gemoderniseerd en 
wordt uitgebreid met een serre/wintertuin. 
Omdat het huidige terras weinig wordt 
gebruikt wordt deze overkapt met glas 
waardoor het zomer en winter mogelijk is 
om in de zon te zitten. De zaal krijgt nieuw 
meubilair en een nieuwe keuken met een 
buffet.

Schilderwerk voorgevel
In 2017 wordt gestart met het buiten-
schilder werk. Als eerste wordt de 
voorzijde aangepakt. De projectgroep 
buigt zich in deze maanden over de 
kleurstelling. Naar alle waarschijnlijkheid 
zal de kleur blauw op de balkon(randen) 
gaan verdwijnen.

Vloerbedekking
De vloerbedekking in de hallen en 
gangen is hard toe aan vernieuwing. 
De projectgroep gaat zich buigen over de 

Schetsen van de nieuwe recreatiezaal.
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keuze voor een nieuwe vloerbedekking. 
Deze zal worden gelegd nadat de ver bouwing 
op de begane grond is afgerond.

Glasvezel
Onderdeel van het investeringsprogramma 
is de aanleg van glasvezel. Een project-
groep buigt zich over dit vraag stuk en kijkt 
naar of, hoe en wat verstandig is om te 
doen. Daarbij wordt niet alleen gekeken 
naar de infrastructuur, maar ook naar TV- 
en radiozenderaanbod.

Overlast
De uitvoering van het investeringspro-
gramma gaat overlast voor bewoners 

veroorzaken. Zodra een go-beslissing 
wordt genomen wordt een informatie-
bijeenkomst georganiseerd voor 
bewoners. Daarna worden bewoners 
op verschillende manieren periodiek 
geïnformeerd over de voortgang van 
werkzaamheden en eventuele overlast die 
daarmee gepaard gaat.

Vragen?
Als u meer informatie wenst over het 
investeringsprogramma dan kunt u 
dit kenbaar maken bij de receptie van 
Eeckenrhode. De projectleiding zal dan 
proberen uw vragen zo snel mogelijk te 
beantwoorden.

Achteringang huidige situatie. Achteringang nieuwe situatie, met elektrische 
toegangsdeur.

Schetsen van de nieuwe recreatiezaal. Schetsen van de nieuwe recreatiezaal.
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Toen de redactie van U aan mevrouw 
Van den Boomen (A04) vroeg of zij 
wilde meewerken aan een interview 
was het antwoord: uiteraard! ‘Maar,’ 
vervolgde Van den Boomen, ‘het moet 
wel een kritisch interview worden, dat 
niet alleen gaat over het beroep van 
mijn vader en overleden man!’ Dus 
deze keer een ander interview dan dat 
u gewend bent.

Ik kan het toch niet laten om eerst aan 
u te vragen “Waar komt u vandaan?”
‘Ik ben geboren in 1934 in Eindhoven en 
opgegroeid in een gezin met een zeer 
strenge vader en moeder. Ik ben een 
Eindhovenaar in hart en nieren en er 
trots op om een Brabantse te zijn! Mijn 
moeder was een zakenvrouw en mijn 
vader was ambtenaar. Mijn moeder kwam 
uit een middenstandsgezin en wilde 
een winkel. Volgens mijn moeder waren 
ambtenaren armoedzaaiers. Mijn vader 
was intellectueel. Vol trots vertelde hij 
altijd dat hij de jongste commies bij de 
belastingdienst was. Wat dat betekende 
is mij tot op de dag van vandaag niet 
duidelijk. (red. commies is voormalige 
ambtelijke rang)

De redactie heeft gehoord dat u in uw 
leven vooral op de Hockeyclub heeft 
gewoond…
‘Ja dat klopt! Ik ben op de middelbare 
school met hockey begonnen. Op mijn 
51ste heb ik door een blessure moeten 
stoppen, maar ben daarna nog lang actief 
betrokken gebleven bij Oranje-Zwart. 
Onder meer als trainster, als lid van 
de technische commissie, activiteiten-
commissie. Ook samen met de man 
van Corrie Hezemans (bewoonster 
Eeckenrhode). Erg mooie tijd mee gehad. 
Veel plezier, veel gezelligheid. 

Jet Kroket, sociaal bewogen 
en bevlogen

Interview met  
mevrouw Van den Boomen

Henriëtte Jeanne Lambert van den Boomen 
op vijftienjarige leeftijd.
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Welke positie heeft u gespeeld?
‘Eigenlijk overal, maar het liefst in de spits. 
Ik wilde scoren, maar was ook sociaal. Als 
er een gat in de opstelling viel dan vulde 
ik die op.’ Kunt u scoren? ‘Ik hield van 
rennen, ik houd van ruimte. Voorin had ik 
de ruimte om accelererend met de bal de 
hoek in te schieten om van daaruit een 
aanval op te bouwen. Ik houd overigens 
niet alleen van ruimte op het hockeyveld. 
Als iemand mij zijn wil op legt dan word ik 
opstandig.’ Hoe was dat in het huwelijk? 
‘Mijn man heeft mij nooit beperkt in mijn 
doen en laten. Mijn Fer was een schat van 
een vent die me alle ruimte gaf. Hij zei 
altijd - Meidje ge doet maar. Ik had een 
evenwichtig huwelijk. Helaas veel te kort.’

Als Oranje-Zwart (tegenwoordig 
Oranje Rood) alleen de landstitel 
haalt als ze u nog een keer in de 
spits mogen opstellen, bent u dan 
beschikbaar? 
‘Absoluut, ik ben voor alles in. Als de 
scheidsrechter een rollator op het veld 

toestaat ben ik erbij en zet ik alles op 
alles om te scoren, voor mijn clubje. 
Zonder gekheid, ik heb begin dit jaar 
mijn bovenbeen gebroken. Ik ben slecht 
ter been, onder begeleiding van de fysio 
aan de beterende hand, maar ik mis 
het bewegen enorm. Ik wil binnenkort 
mee gaan doen met de Eeckenrhode 
gymochtend. Ik heb zelf 20 jaar senioren-
gymnastiek gegeven.’

Op Eeckenrhode woont een deel van 
uw hockeyteam, toch?
‘Ik heb niet gehockeyd mét maar tegen 
Jeanne Bannenberg, zij hockeyde bij 
EMHC. EHMC was meer de club voor 
import, Oranje-Zwart was meer de club 
voor de stad-Eindhovenaren. Er was wel 
eens haat en nijd tussen beide clubs, 
maar niet bij de veterinnen waar wij toen 
hockeyden. Jan Spackler (overleden 
echtgenoot van Mieke Spackler) 
hockeyde ook bij de vetaranen van 
Oranje Zwart, net als Ad Hezemans en 
mijn overleden echtgenoot. Het was een 

Het appartement staat vol met eigen werk.
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hechte club mensen bij elkaar. Daar zijn 
vriendschappen voor het leven ontstaan. 
We gaan nog steeds drie keer per jaar 
met 12 oud-veterinnen onze verjaardagen 
vieren. Gezellig met elkaar lunchen en 
borrelen.’

Want borrelen kunt u?
‘Gezelligheid is het smeermiddel in 
het leven. Omgaan met mensen is mijn 
sterkste kant. Ik ben geïnteresseerd in 
mensen. Wie ze zijn, wat ze drijft. Er komt 
hier veel bezoek. Als het niet klikt kan 
ik ook duidelijk zijn zonder onfatsoenlijk 
te worden. Ik maak van mijn hart geen 
moordkuil.’

Wat verstaat u onder vriendschap?
‘Op elkaar kunnen rekenen in voor- en 
tegenspoed. Er zijn als het nodig is. 
Ik werk nu 15 jaar en nog steeds als 
vrijwilligster bij de Eik, een inloophuis 
voor kankerpatiënten en hun naasten. 
Daarvoor vond ik dat ik wat meer sociaal-
bewogen actief wilde worden. Ik heb toen 
overwogen om condooms uit te gaan 
delen op ‘homoplekken’, plaatsen waar 
homofiele mannen snel hun seksuele 
behoefte willen komen bevredigen. Mijn 
oudste zoon raadde me dit sterk af omdat 
de mannen mij daar zouden ontkennen 
en alleen maar uit zouden zijn op snel 

scoren. Volgens hem kon ik nog beter bij 
de Cliniclowns aan de slag gaan. Ik heb 
me om laten praten en ben uiteindelijk 
bij de Eik terecht gekomen. Ik ben daar 
een luisterend oor, steun en toeverlaat 
voor kankerpatiënten en hun naasten. Ik 
voer gesprekken van 10 minuten tot soms 
wel 2 uur waarin ik als klankbord luister 
naar hun leed, hun verhaal. Ik werk daar 
in een omgeving met heel veel verdriet 
en soms wanhoop, maar gedij daar 
vreemd genoeg goed. Ik heb het gevoel 
door te luisteren het leed iets te kunnen 
verzachten. Een enkele keer heb ik mij 
laten meeslepen en werd ik diep geraakt 
door de situatie. Ik heb daar van alles 
meegemaakt. Zo herinner ik mij een man 
van 82 jaar die twee jaar daarvoor te horen 
had gekregen nog maar een jaar te zullen 
leven. Hij had zijn hele hebben en houden 
verkocht, woonde inmiddels op een flatje 
in Woensel-Noord en kwam bij mij zijn 
beklag doen dat hij nog leefde. Ik heb hem 
geadviseerd om er toch nog vooral op uit 
te trekken en er van te maken wat er nog 

Het hockeyteam met bovenste rij links 
Henriëtte.

De eerste en enige liefde.
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in zat. Heel droevig was de situatie met 
een jongen van 21 met leukemie. Hij had 
een pilotenopleiding gedaan, kwam niet 
aan de bak en kreeg vervolgens te horen 
dat zijn leukemie weer was teruggekomen. 
Met tranen in de ogen vertelde hij dat de 
kans op een baan nu helemeel verkeken 
was.’

U bent een control-freak, toch?
‘Ja. Ik heb een duidelijke eigen wil.’ Is dat 
de reden dat er nooit een tweede man in 
uw leven is gekomen? ‘Mijn man is dit jaar 
31 jaar geleden gestorven. Daarna is er 
nooit een man in mijn leven geweest waar 
ik echt warm van werd. Ik denk dat mijn wil 
wat dat betreft niet in de weg heeft gezeten. 
Voor alle duidelijkheid, ik ontken mannen 
niet, ik wil ze ook niet overvleugelen. Ik 
vind mannen hartstikke leuk!’ 

U houdt van kunst, uw terras, 
appartement en berging staan vol 
met kunst. Wat is goede kunst?
‘Kunst is voor mij een uitlaatklep. Na 
het overlijden van mijn man heb ik de 
Kunstacademie gedaan en ben best 
wel productief geworden in het zelf 
maken van kunst. Eerst schilderde ik 

veel, daarna ben ik sculpturen van klei 
gaan maken. Kunst is voor mij het uiten 
van emotie. De dingen die ik maak zijn 
voortgekomen uit dingen die mij raken. 
Mijn ervaringen met kankerpatiënten, mijn 
rol als moeder en mijn visie op de positie 
van de vrouw in de moslimgemeenschap 
zijn allemaal vertrekpunt geweest voor 
de sculpturen die ik hier heb staan. Op 
een bepaald moment ben ik gestopt 
omdat ik niet meer tevreden was over de 
dingen die ik maakte. Misschien ben ik 
ook veeleisender geworden. Mijn laatste 
“stuiptrekking” is een sculptuur van mijn 
drie zonen die ik heb gemaakt om ze te 
bedanken voor hun steun en hulp om te 
verhuizen naar Eeckenrhode.’

Waar komt die bijnaam Jet Kroket 
vandaan?
Mijn nicht Erna van de Heuvel woonde hier 
op Eeckenrhode, een goede vriendin. Erna 
had steeds minder eetlust. Ik ging iedere 
week bij haar op bezoek en nam dan 
kroketten mee. Die aten we dan samen op. 
Al snel heette ik Jet Kroket!’

Tot slot, wanneer heeft u voor het 
laatst gedanst? En met wie?
‘Met mijn middelste zoon Ferdinand toen 
hij 50 jaar werd. Hij danste als een gek. 
En ik deed vrolijk mee.’

‘Na de Kunstacademie begon ik met schilderen’.

‘Mijn drie zonen, gemaakt als dank voor 
hun hulp’.
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Sinds 1 november jl. heeft 
Eeckenrhode een nieuwe kok. 
Catering Content van Peter Daas 
verzorgt dagelijks de verse warme 
maal tijden, koelverse maaltijden 
en thema lunches op Eeckenrhode. 
De redactie van U sprak Peter die 
al sinds zijn 4e jaar wist dat hij kok 
wilde worden.

Hoe ben je in het vak gerold?
“Ik weet in mijn hele leven niet beter 
dan dat ik kok wilde worden. Ik heb nog 
kinderfoto’s waarin ik op mijn vierde al in 
het kokstenue stond. Van kleins af aan had 
ik al een passie voor koken en ben ik ‘in 
de pannen gerold’.
Na mijn opleiding Consumptieve 
beroepen, zeg maar de koksschool, ben 
ik in dienst gegaan en daar ook als kok 
aan de slag gegaan. Als je zou kunnen 
zeggen dat mensen voorbestemd zijn dan 
was dat in mijn geval absoluut een leven 
in de keuken. Ik ben ook nog lang bakker 
geweest. Dat deed ik er ’s nachts bij. Op 
een bepaald moment moest ik kiezen en 
heb ik gekozen voor het koksvak. Maar 
af en toe bak ik ook nog wel eens wat. 
Koken en bakken zijn nauw met elkaar 
verweven.”
“Na militaire dienst ben ik als leerling-kok 
bij Stichting Wiekenborg in Eersel aan 
de slag gegaan. Daarna heb ik diverse 
uitstapje gemaakt en heb ik het uiteindelijk 
geschopt tot hoofd keuken in de Wieken-
borg. Ik gaf daar leiding aan een keuken-
team van 15 mensen. Dat was een tijd 
waarin alles kon! We waren met het team 

iedere dag bezig voor 85 bewoners. 
Dat kun je je nu niet meer voorstellen! 
Daar heb ik een erg leuke tijd gehad. 
Rond 2000 begonnen de keukens van de 
zorginstellingen in de regio te fuseren. 
En iedere keuken had een chefkok. Ik heb 
toen eieren voor mijn geld gekozen en ben 
aan de slag gegaan bij een cateraar. Mijn 
vorige werkgever kwam na een half jaar 
naar mij toe met de vraag of ik toch niet 
de maaltijden kon blijven verzorgen. Dat 
was voor mij de aanleiding om een eigen 
bedrijf te starten. Ik heb toen een pand 
in Westerhoven gekocht, waar we nu nog 
steeds zitten, en ben met een team van 

De nieuwe koks 
van Eeckenrhode

Koken is teamwork.
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3 koks gestart. Dat ging zo goed dat ik 
al snel moest uitbreiden. Nu 16 jaar later 
werken we met een groep van 20 mensen. 
We maken circa 400 maaltijden per dag 
en zijn full-service cateraar. We doen alles 
wat met eten te maken heeft. We catereren 
bijvoorbeeld bijeenkomsten bij golfclubs 
tot en met bruiloften en (bedrijfs)feesten.”
Privé? Ik ben al bijna 30 jaar gelukkig 
getrouwd, we hebben geen kinderen. 
Ik woon in Bergeijk. Een neefje van mij 
werkt hier als kok.”

Wat is een goede maaltijd?
Dat is een vers bereide maaltijd die met 
passie is gemaakt! Een kok moet niet 
op de automatische piloot in de keuken 
staan. Wij maken veel maaltijden, maar 
iedereen werkt hier met gedrevenheid. We 
proeven elkaars producten. Sucadelapjes 
worden hier net als thuis, met de hand 
gecontroleerd op gaarheid, en niet alleen 
op tijd. Zo kan de sucade van vandaag 10 
minuten langer moeten sudderen dan die 
van vorige week.”

Wat eet jezelf het liefst?
“Ik lust echt alles. Natuurlijk vers bereide 
maaltijden met goeie ingrediënten is het 
uitgangspunt. Ik kan me bijvoorbeeld niks 
voorstellen bij mensen die niet van vis 
houden. Je mist een enorm spectrum aan 
gerechten en smaken als je visgerechten 
laat staan. Thuis kook ík altijd. Mijn vrouw 
houdt erg van stamppotjes. Ik houd zelf 
van hete bliksem, een zoet stamppotje 
met appelen, uitjes, spekjes en natuurlijk 
aardappelen. En in deze tijd houd ik van 
zwaardere soepen zoals erwtensoep.”

Je favoriete ingrediënten
“Ik val in herhaling, uiteraard gaat mijn 
voorkeur uit naar verse ingrediënten. Ik 
mag graag met vis werken. Als ik bezig 
ben met een buffet kan ik met vis een stuk 
creativiteit kwijt. Ik werk natuurlijk veel 
met zalm en met gamba’s.”

Wat doe je op Eeckenrhode?
“We serveren elke dag rond lunchtijd 
een verse lekkere warme maaltijd, in 
het appartement of in de recreatiezaal. 

Verse ingrediënten zijn het geheim van de kok.
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De keuze is aan de bewoner. Er kan 
ook dagelijks worden gekozen uit twee 
koelverse maaltijden die ’s avonds kunnen 
worden warm gemaakt. We werken met 
een cyclus van 13 weken. Dat betekent 
niet dat we 13 weken lang iedere dag iets 
anders serveren, maar wel dagelijks in 
ieder geval een andere samenstelling. 
Als mensen iets niet lusten dan houden 
we daar rekening mee. We houden een 
lijst bij waarop alle ‘negatieve keuzes’ 
van onze klanten staan geregistreerd. 
Uiteraard houden we ook rekening 
met dieetwensen. Tijdens een Dagje 
Sociëteit (op donderdagen) serveren we 
een maaltijd op porcelein. Daarnaast 
verzorgen we op Eeckenrhode circa 
10 keer per jaar een themalunch. Kerst, 
Pasen enzovoorts. Wij hebben ruime 
ervaring met themacatering. Bewoners 
kunnen voor hun feestjes en borrels ook 
bij ons terecht. Wij kunnen van borrelhap 
tot 5-gangendiner of BBQ verzorgen. 
Als u uw gasten in uw appartement een 
lekker buffet wilt aanbieden kunnen we dat 
helemaal verzorgen.”

Wat is het grootste compliment dat je 
kunt krijgen?
“Wij serveren de dagelijkse maaltijden in 

een maaltijdbox. Soms zit er in een box die 
terugkomt een briefje met een persoonlijke 
boodschap bij. Onlangs kregen we een 
box terug waarin snoepjes voor de kok 
zaten. Fantastisch! Ontzettend lief.”

Tot slot, wat is je favoriete restaurant?
“Ik woon naast restaurant De Kempenaer. 
Daar ga ik met veel plezier naartoe. Het 
is tenslotte mijn buurman. Van Dijk in 
Riethoven kun je ook erg lekker eten. Maar 
we gaan net zo goed naar België voor 
patat en biefstuk. Het is net in wat voor 
stemming we zijn waar we naartoe gaan.”

Het leven is keuzes maken
Vlees of vis? 
Vlees

Frans of Italiaans? 
Italiaans

Lekker of gezond? 
Lekker, én gezond

Lunch of diner? 
Diner

Bordeaux of Sauvignon blanc? 
Bordeaux

‘We kunnen ook uw verjaardag, feest of bijeenkomst cateren’.
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De tuinen van
Will de Kruijf

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

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

&

Alles op het 
gebied van daken!

Nieuwe dakbedekking 
of lekkage bel:
040 3030 750

Nieuwe 
bewoners
Wij verwelkomen:
Mevrouw Van den Boomen
Mevrouw Wijnhoven
Mevrouw Donders
Echtpaar Krijger

Wij verwelkomen binnenkort:
De heer Hagoort
De heer Schrander
Mevrouw Wibier
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Ter nagedachtenis aan 
mevrouw Irene Dikkers-Brugmans

1924 - 2016

Zijn vrouwen zielig?
Als ik het zelf had mogen regelen, had 
ik man willen zijn, denk ik wel eens 
kregelig om 6 uur ’s avonds. Niet met 
een schort roeren door de puree, maar 
een stijlvol borreltje met een relatie, op 
kosten van de zaak. 
Er zijn nog duizend andere redenen 
waarom de man beter uit is dan de 
vrouw. Die negen maanden misselijk. 
De zakenreisjes naar Wenen en Bali. 
Die volle boodschappentassen. 
Die jolige kegelclub. Die stampvolle 
weekends. Die vrije weekends. Die 
lollige werkplaats achterin de garage. 
Die was, altijd weer die was. Vrouwen 
zijn zielig, zeg ik dan maar hardop tegen 
de puree, en dat helpt een beetje.
Maar nog meer hielp een artikel van een 
man. Hij schreef, even verontrust als 
korzelig: ‘Ik begrijp niet hoe een zinnig 
mens gelukkig kan zijn. De wereld wordt 
met ondergang bedreigd. Ik sta met 
doodsangst op en ik ga ermee naar bed. 
In het licht van onze aanstaande vernie-
tiging is elke lach onverantwoordelijk, 
elk lief woord nutteloos.’
Toe ik dat las, was ik blij dat ik vrouw 
ben. Ik geloof niet dat veel vrouwen 
bezwijken aan de ondergangs-gedachte. 
Het is te veraf, te onwerkelijk. 
Dit soort angst brengt vrouwen moeilijk 
op, we hebben geen fantasie, we zijn te 
praktisch en hebben te weinig tijd voor 
abstract tobben. 

Mijn persoonlijke angst is niet de totale 
ondergang van de mens, hoewel ik dat 
zou betreuren. Maar ik ben bang voor 
dat kruispunt waar Freddy elke dag 
oversteekt, en voor het moment dat de 
gebarsten wc-pot doormidden breekt, 
en voor het mislukken van een dinertje, 
en voor muizen, en herrie in de familie.  
Dit zijn aanwijsbare, haast knusse 
angsten. Je kunt je leven niet zonder 
denken.
Er staat veel tegenover. Je gezin, je huis, 
wie weet je lapje tuin waarboven merels 
nestelen. Een nieuwe permanent, en 
schone lakens op de bedden. Een goed 
gelukte cake, het net halen van de bus 
naar huis. Het gelach en gestommel 
van de kinderen op de trap. De vrolijke 
armzwaai van een vriendin.
Toegegeven allemaal uiterst onbelang-
rijke dingen in het licht van de eeuwig-
heid. Maar misschien toch wezenlijker 
voor wat menselijk geluk dan een 
borreltje met een relatie die een 
oeverloze zwamneus kan zijn, of een 
hotelkamer op Bali die misschien heel 
eenzaam of kaal is.

Vrouwen zielig? 
Hoe komen mensen erbij!

Uit: Irene Dikkers
Het kleine misverstand en andere 
filosofietjes over het dagelijks leven
Teleboek NV Bussum 1971

In memoriam
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Nico Wick
7 december 1926 –
13 december 2016

Mijnheer Wick kwam 
op 15 mei 2016 naar 
Eeckenrhode. Hij 
woonde 45 jaar in 
Waalre met zijn Joke en 
zijn gezin waar hij veel 
van hield. Hij was Hoofd 
Personeelszaken op de 
Grote Beek (toen RPI) en 
heeft zijn werk altijd met 
veel plezier gedaan. Ook 
heeft hij veel geschil-
derd en piano gespeeld.
Zijn brede belangstel-
ling bracht hem naar 
Eeckenrhode: lezingen, 
muziek middagen, de 
bridgeclub, de heren-
club en samen eten in 
de eetzaal. Alle bewo-
ners van Eeckenrhode 
bedankt voor de harte-
lijke reacties die we 
hebben gekregen 
en de sympathieke 
aandacht die hij, toen 
hij er woonde, mocht 
ontvangen. Wij hielden 
van hem.

Jo Verhoeven
2 mei 1932 –

30 november 2016

Op 30 november, net 
voor de feestdagen 
is mijn lieve vrouw Jo 
Verhoeven toch nog 
plotseling overleden. 
Hoewel mijn verdriet 
en het gemis intens 
is ben ik blij dat haar 
een lange lijdensweg 
bespaard is gebleven. 
Jo stond midden in 
het leven en genoot 
van haar kinderen en 
kleinkinderen. Voor mij 
was ze onmisbaar, we 
waren 58 jaar samen 
een hebben altijd lief 
en leed gedeeld. Twee 
jaar geleden zijn wij 
vanuit onze mooie flat 
aan de Aalsterweg naar 
Eeckenrhode verhuisd. 
Achteraf gezien precies 
op tijd. De zorg en 
het gezelschap op 
Eeckenrhode is heel fijn 
en zeker nu ik alleen 
mijn weg moet gaan 
vinden, ben ik blij dat 
we deze stap toen gezet 
hebben. Ik wil graag alle 
bewoners bedanken 
voor de aandacht de 
afgelopen periode. 
Dat doet me goed. Met 
hartelijke groet, Martin.

Marieke
Fechner

6 januari 1922 – 
17 december 2016

Marieke werd geboren 
in Bilthoven. De oorlog 
trok door honger, 
joodse onderduikers 
en angst diepe sporen 
in haar leven. Toen 
zij Nederlands ging 
studeren in Utrecht, 
kwam ze haar grote 
liefde Pitte Fechner 
tegen, met wie zij 4 
kinderen kreeg. Het 
gezin was haar alles en 
haar grote geluk.
Zij was een sterke 
persoonlijkheid en voor 
niemand bang, had 
enorme belangstelling 
voor literatuur, muziek, 
en Franse taal en was 
altijd in voor een uitje. 
In 2009 kwam Marieke 
op Eeckenrhode wonen 
en bleef actief en 
gezond tot de laatste 
maanden. In haar laatste 
periode werd zij meteen 
geweldig opgevangen 
en verzorgd, zoals 
nergens anders mogelijk 
zou zijn geweest!
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Op Eeckenrhode is recent weer een 
Bewonerscommissie opgericht. Vijf 
bewoners en een familielid bespreken 
de input van medebewoners en zullen 
twee maal per jaar met het bestuur in 
gesprek gaan. 

In de A hal bevindt zich de brievenbus 
waar u post voor de commissie kunt 
deponeren. De bewonerscommissie vervult 
een adviserende rol naar het bestuur. We 
verheugen ons dat de commissie weer is 
opgericht en wensen hen veel succes en 
vooral ook veel plezier!

De commissieleden stellen zich aan u voor:

Frans van Baaren
Als nieuwbakken voorzitter kan ik terug-
blikken op een bestuurlijk verleden. 
Ten eerste uit hoofde van mijn vroegere 
functie als Hoofd Bouwzaken en 
Beveiliging van de Rabobank en als 
oprichter, voorzitter en momenteel 
nog erelid van de VGR (Vereniging 
Gepensioneerden Rabobank met thans 
8000 leden). Verder ben ik voorzitter 
geweest van de Vereniging van Eigenaars 
van het Maaspark Boschmolenplas te 
Heel, de Veldhovense Bowlingbond te 
Hilvarenbeek en de ZWO (Zelfstandig 
Wonende Ouderen) in Veldhoven. 
Tenslotte ben ik nog 35 jaar Secretaris 
geweest van de Watersportvereniging 
‘Aakvlaai’ te Hank (Gemeente Dussen).
Mijn belangrijkste doel is om met de 

Bewonerscommissie in adviserende 
zin de belangen te behartigen van de 
bewoners van Eeckenrhode (dus zowel 
de eigenaars als de huurders) en hoop op 
een vruchtbare samenwerking.

Joep Hof
Bij de oprichting van de nieuwe Bewoners-
commissie einde 2016 ben ik op verzoek 
lid geworden. Woon sinds 2003 in Eecken-
rhode na mijn eerste appartement grondig 
verbouwd te hebben. Na deze ‘inburge-
ringsperiode’ (2003-2017) ben ik wel op 
de hoogte met de gang van zaken en de 
noden van Eeckenrhode en kan op basis 
daarvan misschien een nuttige inbreng 
hebben en/of gesprekspartner zijn in de 
commissie. Heb een ruime verpleegkun-
dige achter grond. Was o.a. zelfstandig 
wijkverpleegkundige (in de goede oude 
tijd) en directeur van een groot verzor-
gingshuis met 150 bewoners. Nu, van 
de rust ‘genietend’, is er tijd om mee 
te denken in de Bewonerscommissie 
van Eeckenrhode om samen met de 
andere leden een inbreng te hebben, 
van gedachten te wisselen op de door u 
gestelde vragen, op- en aanmerkingen 
en voorstellen welke wij van u ontvangen 
middels de brievenbus ‘bewonerscom-
missie’ in de hal van de A etage. Bij deze… 
bij voorbaat dank voor uw inbreng.

Annemarie Trapman-Wit 
Na 60 jaar huwelijk is mijn man anderhalf 
jaar geleden gestorven. Wij hebben twee 

De Bewonerscommissie 
van Eeckenrhode 
stelt zich voor 
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zonen. Beiden hebben een gelukkig gezin. 
Mijn rol in de bewonerscommissie zie ik 
als een doorgeefluik van hetgeen mede-
bewoners aan mij vertellen en wat ik kan 
inbrengen in de commissie.

Robin Bombeeck
Samen met Marijke woon ik sinds april 
2016 op Eeckenrhode (E2). Nadat ik 
gestopt ben als zelfstandig tand technicus 
heb ik samen met Marijke in Kim, Grieken-
land gewoond. Ik ben geïnteresseerd in 
technische zaken en vandaar dat ik ook 
binnen Eeckenrhode, als vrijwilliger, hand- 
en spandiensten verricht. Ook zullen de 
meeste bewoners mij kennen als degene 
die wel eens op de grasmaaier klimt en 
onderhoudswerk doet in de tuin. Tevens 
ben ik ook BHV-er (Bedrijfs Hulp Verlener) 
binnen Eeckenrhode. Kortom, als lid 
van de bewonerscommissie kan ik op 
diverse terreinen een waardevolle bijdrage 
leveren.

Cor Stehouwer
Ik woon sinds april 2014 in apparte ment 
A29 op Eeckenrhode. Na mijn pensio-
nering als locatie manager en beleids-
medewerker in de gezondheidszorg heb ik 
mij vooral gericht op mijn vrijwilligerswerk 
in de natuur. Als IVN-natuurgids begeleid 
ik wandelingen en doe vrijwilligerswerk 
bij Natuur-monumenten. In de kelder van 
Eeckenrhode hobby ik ook nog een beetje 
door kasten te maken voor bosuilen en 
ik ben BHV-er binnen Eeckenrhode. In 
de bewonerscommissie wil ik mij vooral 
richten op en aandacht geven aan een 
goede communicatie tussen bewoners en 
bestuur.

Florence Sommer
Ik ben geen bewoner van Eeckenrhode 
maar wel dochter van bewoonster Christine 
Sommer-Drost (E26). De meeste bewo-
ners kennen mij al een aantal jaren van 
de ‘zondagmiddagborrel’ en het blad ‘De 
Eeckhoorn’. Ik ben gevraagd om notulist/
secretaris te zijn voor deze bewonerscom-
missie. Ik zal deze taak graag vervullen.

Eerste rij vlnr: Joep Hof, Florence Sommer, Annemarie Trapman
Tweede rij vlnr: Cor Stehouwer, Robin Bombeeck, Frans van Baaren
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Op 13 november jl. vond de derde editie van ‘Kinderen 
Koken’ plaats. Met een team van 25 koks, variërend in 
leeftijd van 6 tot 60 jaar, werd onder begeleiding van 
Marc en Muriël Klok (van de Kookfabriek) gekookt. 
Het was zowel in de keuken als in de recreatiezaal 
weer een dolle boel. En het smaakte goed. 

Terugblik
Kinderen Koken 2016
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Een hele mond vol.

Jong geleerd, oud gedaan.

Het keukenteam.

De aardappelen zijn gaar.

De jongste.
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Grote pannen, kleine koks.

De taken waren goed verdeeld.
Zalmfilet in aluminiumfolie met witte wijn en vermouth.

Familie Rensen, mevrouw Wiemers en 

mevrouw Heygele.

Familie Gijsman.

 Je best doen voor Oma
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