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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.

Chaos, lawaai, puin en stof zijn nood
zakelijk om te kunnen vernieuwen.
Daar zijn we op Eeckenrhode druk mee 
bezig.

Mede door uw begrip en medewerking 
kan het team Eeckenrhode zorgen 
voor een goed verloop en een prachtig 
resultaat. 

Deze zomer editie van het Umagazine 
zal u meer inzicht geven in het gehele 
verbouwingsproces en alle bijkomende 
zaken die voor u van belang zijn.

Denkt u ook aan de prijsvraag 
(zie pagina 18)? 

Wij wensen u een prettige en 
mooie zomer.
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Nootjes Voorwoord

‘Ons Betty’ kwam reeds jaren voor de 
bloedafname op Eeckenrhode. Vanwege 
reorganisaties bij het Diagnostisch 
Centrum veranderde haar planning. Dat 
was een verrassing voor ons allemaal. 
Betty hartelijk bedankt voor al die jaren 
en je enorme betrokkenheid bij de 
bewoners van Eeckenrhode.

De receptie is de spil binnen Eecken
rhode. Op 20 april namen we afscheid 
van Karina de Nooijer, die van 
haar wel verdiende pensioen gaat 
genieten. Dana Vermeer is de nieuwe 
receptioniste. Van beiden een persoon
lijk woordje op pagina 5. 

Het jaarlijkse teamuitje, was zoals altijd 
gezellig en ook belangrijk. 

Het VvE team van Eeckenrhode had een 
teamuitje, dineren en bowlen! Er is heel 
wat afgelachen en er werd gesproken 
over andere onderwerpen dan het werk. 
Voor een team is dit van tijd tot tijd een 
must. Oud collega’s Sjaan en Dorothé 
waren ook aanwezig, ze hadden het nog 
tegoed! Met dank aan diverse bewoners 
die het mede mogelijk maakten. 

Beïnvloeding
‘Wat het verschil is tussen manipuleren 
en beïnvloeden?’ was een van de vragen 
die mij gesteld werden tijdens een 
management training. Lastige vraag! 
Beide werkwoorden betekenen min of 
meer hetzelfde, maar hebben een nogal 
verschillende gevoelswaarde. Afgezien 
van de typering van het handelen van een 
goochelaar heb ik niet direct positieve 
associaties bij de term manipuleren. 
Het verschil zit ’m in de achterliggende 
motivatie. Goede bedoelingen liggen 
ten grondslag aan beïnvloeding, slechte 
meestal aan manipulatie. In deze U vindt 
u meer advertenties dan dat u gewend 
bent. De kosten van het maken van deze 
uitgave worden bijna volledig gedekt 
door de advertentieinkomsten! Diverse 
leveranciers van onze renovatie zien hun 
naam graag terug in ons magazine. Deze 
advertenties hebben natuurlijk slechts de 
intentie u te informeren, hooguit enigszins 
te beïnvloeden.

Namens het bestuur van de 
‘Vereniging van Eigenaars Eeckenrhode’
Michael Klok, secretaris
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Appartement D23 is tijdens de 
renovatie tijdelijk beschikbaar gesteld 
door de eigenaar. Het bevindt zich ver 
van de werk zaam heden en bewoners 
kunnen zich terugtrekken voor rust en 
diverse activiteiten.

De boekenclub zal er eens per maand 
op maandag bij elkaar komen en vanuit 
de bewonerscommissie zullen er 
spellenmiddagen worden georganiseerd.
De deur is altijd open zodat u er op ieder 
gewenst moment terecht kunt.

Luisterboeken en muziek CD’s
Bibliotheek Eindhoven en de gemeente 
Waalre hebben luisterboeken beschikbaar 
gesteld. Op twee plaatsen staat apparatuur 
met een korte beschrijving. U kunt een 
luisterboek of muziek beluisteren via de 
koptelefoons die bij de apparatuur liggen.

Hometrainers
De hometrainer van de fysiotherapeut en 
een exemplaar beschikbaar gesteld door 
de familie Kwakernaak staan in het appar
tement. Lekker fietsen met het prachtige 
uitzicht op deze derde verdieping. 

TV
U kunt ook TV kijken in het appartement.

Balkon
Bij goed weer gewoon even lekker buiten 
zitten, op het balkon.

Koffie en thee
Koffie en thee kunt u zelf zetten in het 
keukentje, er staat een senseo apparaat 
en een waterkoker. Alle toebehoren zijn 
aanwezig.

Massage
Op dinsdagochtend van 10.30 uur tot 
11.30 uur zal Marit Broekmans, collega 
van onze fysiotherapeut René Beusen, 
relaxmassages geven. U kunt inschrijven 
bij de receptie. De massages zullen een 
kwartier per bewoner duren. U kunt er 
kosteloos gebruik van maken. Wanneer 
de animo groot is zal er een tweede 
uur worden gepland op een andere dag 
van de week. Heerlijk genieten en even 
ontspannen tijdens de renovatie.

Heeft u hulp nodig? 
Laat het weten bij de receptie en iemand 
van het personeel komt naar u toe.

massages en meer…
D23 Retraite appartement
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Afscheid en welkom

Beste bewoners en collega’s,
Na ruim 8 jaar werken bij Eeckenrhode ga 
ik nu met pensioen. Donderdag 20 april 
heb ik afscheid genomen. Al die jaren heb 
ik met veel plezier gewerkt. 

Het afscheid was heel goed verzorgd met 
een heerlijke lunch en prachtige cadeaus. 
De bewoners en collega’s zal ik zeker gaan 
missen. Wel fijn om nu meer tijd te hebben 
voor mijn familie en hobby’s. 

Ik wil alle bewoners en collega’s hartelijk 
danken voor de prettige samenwerking en 
wens jullie allemaal een goede gezondheid 
en veel geluk in de toekomst. 

Hartelijke groet,
Karina

Mag ik mij even voorstellen, 
Mijn naam is Dana Vermeervan der Salm 
en ik werk sinds kort op woensdag bij de 
receptie van Eeckenrhode. Sommigen 
kennen mijn gezicht misschien al, ik heb 
namelijk ook een tijdje in de zorg gewerkt 
op Eeckenrhode.

Ik ben getrouwd met FransJan en ik heb 
drie zonen, Casper, Oscar en Hugo. Mijn 
grote hobby is toneel spelen, dit doe ik al 
zo´n 25 jaar bij de Vestzakkomedie in Son 
& Breugel, mijn woonplaats. Ook golf ik 
graag maar op dit moment komt daar niet 
zoveel van. 

Na de middelbare school heb ik bij 
Schoevers de secretaresse opleiding 
gedaan en heb jaren als secretaresse 
en administratief medewerkster gewerkt 
voordat ik in de zorg terecht kwam. 

En nu mag ik op woensdag bij de receptie 
van Eeckenrhode werken, ik vind het 
ontzettend leuk en het bevalt heel goed, 
een hele fijne plek om te mogen werken.

Hartelijke groet, Dana
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Genoeg te vertellen.

Donderdag 11 mei kwamen 26 
kinderen van basisschool de Meent 
naar Eeckenrhode gefietst om samen 
met bewoners te komen picknicken. 
Opeens was de eetzaal vol met in 
totaal 61 kinderen, bewoners, gasten 
en begeleiders. 

De kinderen hadden enorm veel klaar
gemaakt, diverse taarten, quiches, gehakt
balletjes, arretjescake, muffins. Te veel 
om op te noemen. Het was allemaal even 
lekker en jong en oud genoten van deze 
supergezellige ‘picknick’.
Iedereen was na afloop enthousiast en het 
idee om volgend jaar weer een picknick te 
organiseren werd toegejuicht.

Terugblik
Eeckenrhode picknick

Tafelversiering gemaakt door groep 6.

De ‘ binnen’ picknick.
Nog even wachten...

Er was veel lekkers.
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nieuwe voorzitter
Gebouw en dienstverlening
Serviceflat Eeckenrhode is in 1959 
gebouwd voor Philipsgepensioneerden. 
Al snel werd een Philipsachtergrond 
als toelatingseis losgelaten. Nu is 
Eeckenrhode een levensloopbestendige 
woonomgeving voor senioren. Eigen 
regie en welzijn staan op Eeckenrhode 
centraal. Eeckenrhode telt 83 koop en 
huurapparte menten variërend in grootte 
van 60 tot 140m2. Appartementseigenaren 
zijn verenigd in de VvE Eeckerhode. De 
VvE heeft één grooteigenaar die 65% 
van de appartementen bezit. Doelstelling 
van de VvE is de instandhouding van het 
gebouw en het organiseren van dien
sten voor bewoners. Tot deze diensten 
behoren onder meer 24uurs zorg, acti
viteitenprogramma, maal tijden, receptie 
en huismeester. VvE Eeckenrhode heeft 
9 medewerkers (4,5 fte). Deze worden 
aangestuurd door een locatiemanager.

Eeckenrhode, zijn tijd vooruit
De overheid wil dat we langer thuis blijven 
wonen. Dat we ondersteund door familie, 
vrienden en hulpmiddelen langer de 
eigen regie blijven houden. Honderden 
verzorgingshuizen zijn/worden gesloten. 
Eeckenrhode biedt al meer dan een halve 
eeuw een omgeving waar bewoners 
tot op hoge leeftijd en meestal tot het 
levenseinde zelfstandig kunnen wonen. 

Profiel
De VvE zoekt een voorzitter met affiniteit 
met senioren, levenservaring, goede 
communicatieve vaardigheden, ruime 
bestuurlijke ervaring en bij voorkeur een 
juridische en/of vastgoed achtergrond. 
Ervaring met een VvE is een pré. 
De voorzitter gaat onderdeel uitmaken 
van een 3hoofdig bestuur (voorzitter, 
penningmeester en secretaris).

Werkzaamheden
Het bestuur vergadert 6 à 8 keer per 
jaar samen met de locatiemanager. 
De VvE heeft normaal gesproken 
twee Algemene Ledenvergaderingen 
(begrotingsvergadering en verantwoor
dingsvergadering). Gedurende het jaar 
zullen de werkzaamheden 4 à 8 uur per 
week in beslag nemen. De voorzitter krijgt 
een gepaste onkostenvergoeding.

Procedure
Heeft u interesse in deze vacature neemt u 
dan contact op met Michael Klok (telefoon 
06 53807191). Kennismakingsgesprekken 
met de twee blijvende bestuurders 
vinden plaats in juli. De kandidaat waar 
de voorkeur naar uitgaat wordt door het 
bestuur voorgedragen in de ALV van 
31 oktober 2017.

Vereniging van Eigenaars 
Eeckenrhode zoekt
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www.moesendemeyere.nl
studio@moesendemeyere.nl
020-6383867 / 06-25008838

De Architecten van het 
nieuwe Eeckenrhode

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.

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 
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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

&

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

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 
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Activiteiten terugblik…
St. Petersburg Quartet
Ruth Walpot (viool) en Rob van Heck 
(piano), muzikaal echtpaar, verzorgden 
het koffieconcert op zondag 5 februari 
voor het St. Petersburg Quartet. De 
bezetting van dit ensemble is wisselend 
waardoor elk optreden een verrassing 

is. Het echtpaar speelde een mooie mix 
van ontroerende en vrolijke stukken van 
o.a. Dvorak, Brahms, Bach en Mozart en 
wat minder bekende werken van Kreisler, 
Gardel en Massanet. Ook een passage uit 
‘West Side Story’ van Bernstein werd heel 
mooi gespeeld. Met een staande ovatie 
eindigde deze prachtige zondagochtend.

Modeshow Kerkhofs
Het voorjaar komt er weer aan, de model
 len van Modehuis Kerkhofs showden 

de nieuwste mode van 2017. Er werd 
naar hartenlust geshopt op 7 februari, 
voornamelijk de echte zomerkleuren 
liepen hard.

Brabantse koffie op Valentijnsdag
Voor de eerste keer werd op Eeckenrhode 
op 14 februari een Brabantse koffietafel 
georganiseerd. Op Valentijnsdag, een 
mooie combinatie, samen gezellig tafelen.
Het was een succesde deelnemers 
genoten van alles wat er was. Voor 
herhaling vatbaar en volgend jaar… ook 
bloedworst met gebakken appeltjes!

Jan Sluijters in beeld
Erna Charbon, kunsthistorica, gaf op 
dinsdagavond 21 februari een lezing over 
Jan Sluijters. Aan de hand van prachtige 
beelden gaf Erna een boeiende lezing over 
het levensverhaal van deze veelzijdige, 

trotse en getalenteerde man. Veelzijdig 
door het volgen van diverse stromingen 
met voor die tijd extremiteiten om 
uit eindelijk rust te vinden in een eigen stijl. 
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Haring Happen
Ze waren heerlijk, de haringen, geserveerd 
met roggebrood en uitjes. De meeste 
gasten genoten van liever 3 dan 2 haring
filets en met een glas wijn werd het 
een gezellig samenzijn op Aswoensdag 
1 maart. Een mooie afsluiting van de 
carnavalsweek.

One woman show Saskia Paërl
Wie is Loesje, If I had a hammer van Trini 
Lopez en vele andere bekende nummers 
waren te horen op zondag 5 maart. Bijna 
iedereen kende de teksten van de liedjes 
en men was even terug in de tijd. De 
Amsterdamse Saskia Paërl bracht op 
eigen wijze, met zang, dans en een aantal 
verkledingen, sfeer en beweging. Pure 
nostalgie.

Savoy Jazzmen, afscheid zaal
Wat waren ze weer fantastisch, de Savoy 
Jazzmen. Zondag 2 april was het met 
kriebels in de benen en de zin om te 
dansen op de stoel zitten. Zoals een 
bewoonster het benoemde; “dit is zo 
mooi, dit is pure nostalgie”. De bekende 
tunes riepen herinneringen op, gaven 
vreugde en soms kwam er een emotionele 
gedachte aan het verleden naar boven. 
Met een toespraak van Pascalle Jacobs 

betreft het afscheid nemen van de zaal 
(‘wat hebben we veel beleefd in deze zaal’) 
in verband met de renovatie die in mei zal 
starten, en waarover u in deze editie alles 
kunt lezen! Met drankjes en wat hapjes 
werd het gezellig en wisten de heren bijna 
niet van ophouden. De Savoys mogen van 
iedereen terugkomen.

Paasfair
Wat was het weer gezellig en ook gezellig 
druk op dinsdag 11 april tijdens de 
paasfair. Met inmiddels 15 deelnemers was 
er volop keuze en genoeg te zien. Met een 
kopje koffie, een heerlijke snee paasbrood 
en de muzikale omlijsting van Karel de 
Jong (bekend van onder meer de Savoy 
Jazzmen) was het een fijne fair zowel voor 
de gasten als de deelnemers. De volgende 
fair (kerstfair 2017) staat gepland voor 
dinsdag 28 november. 
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Paaslunch
Een zonnige paaslunch werd op maandag 
17 april verzorgd door Catering Content. 
Deze keer, behalve het voor en nagerecht, 
in buffetvorm. Zo kon iedereen een eigen 
keuze maken naar zin en behoefte van 
die dag. Alles werd smakelijk bevonden 
en was het gezellig babbelen tot en met 
de nazit. Het was de laatste culinaire 
gelegenheid in de oude zaal. 

Koningsdag 2017
Het was gezellig druk op donderdag 27 
april  Koningsdag. Oranjebitter en ook 
oranje lekkernijen ontbraken niet. De 
vlag hing uit voor de 50e verjaardag van 
koning Willem Alexander en men kon 
samen genieten van het bezoek van het 
koningspaar aan Tilburg. Ook na de TV 
uitzending werd er nog gezellig nagepraat. 
Met dank aan bewoonster Atie van Tricht 
voor het verzorgen van deze ochtend!

Bevrijdingsdag
Altijd een bijzondere dag, 
5 mei. Een dag dat we 
beseffen dat we dankbaar 
mogen zijn voor onze 
vrijheid, zeker in deze 
woelige tijden. Gelukkig 
maakten veel bewoners en 
ook gasten gebruik van de 
mogelijkheid om met elkaar 
een glaasje te drinken 
tijdens deze vreugdevolle 
dag. Lekkere hapjes 
maakten de gezellige 5 mei 
borrel compleet. 

Eeckenrhode picknick
Donderdag 11 mei kwamen 26 kinderen 
van basisschool de Meent naar 
Eeckenrhode gefietst om samen met 
bewoners de komen picknicken.
Leest u verder op pagina 6.

Start renovatie
Inmiddels is de verbouwing van de hal 
gestart. U zult in deze U, naast andere 
informatie en verhalen, veel informatie 
aantreffen over de renovatie en alles wat 
daar mee te maken heeft. De plannen, de 
planning, foto’s, enfin, genoeg om u te 
kunnen verdiepen en een indruk te krijgen 
van alles wat gaat komen in de komende 6 
maanden. 
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Nieuwe bewoners
Wij verwelkomen:
Mevrouw van Herk
Mevrouw van Breugel
Mevrouw Klerks
Mevrouw Albers

Binnenkort verwelkomen wij:
De heer Schuringa
Echtpaar Maartens
Mevrouw de Ligny
Echtpaar Princen
Echtpaar Nienhuis

Ter nagedachtenis aan 
vrijwilligster Josine Michels

1937 — 2017

Op 22 mei overleed, na een kort 
ziekbed, onze vrijwilligster Josine 
Michels op 80jarige leeftijd.

Ruim 4 jaar draaide zij, samen met 
Anneke Nieuwenhuis, de filmavond 
van Eeckenrhode. Josine had iets met 
Eeckenrhode en de bewoners, was erg 
betrokken en ze kwam met plezier de 
filmavond verzorgen.

Toen ik haar bezocht in het hospice 
in St. Oedenrode op 13 mei wilde ze 
vooral weten hoe Eeckenrhode er uit 
ging zien na de renovatie en hoe het 
allemaal verliep momenteel. 

Ik sprak met haar af dat ze deze editie 
van de U zou ontvangen. 

Dat Josine zo snel zou overlijden zag 
niemand aankomen.

Wij wensen de familie veel sterkte en 
bedanken Josine voor alles wat ze voor 
Eeckenrhode heeft betekend.

Pascalle Jacobs, 
Locatiemanager Eeckenrhode

In memoriam
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Het uitzoeken van nieuwe stoelen in 
de recreatiezaal was een inspirerend, 
enerverend en soms lastig proces. 
Uiteindelijk is het gelukt om een 
keuze te maken voor een stoel die 
lekker zit, goed is schoon te houden 
en, niet onbelangrijk, past binnen het 
budget. Een kort verslag van van iets 
wat op een stoelendans lijkt.

Onderdeel van het investeringsprogramma 
is het opknappen en opnieuw inrichten 
van de recreatiezaal; behang, vloer bedek
king, tafels, stoelen, the works. En omdat 
de stoelen veel worden gebruikt zijn dit 
cruciale onderdelen van het interieur. Maar 
waarom zouden we onze stoelen eigenlijk 
vervangen? Die zitten toch prima en 
hebben een typische vormgeving die past 
bij de architectuur van het gebouw. En de 
vormgeving van de huidige stoelen is retro 
en helemaal weer in.

‘Okay, zullen we dan de huidige stoelen 
laten opknappen? Opnieuw bekleden, 
spiraalzittingen repareren en hout 
opnieuw lakken.’ ‘Circa 400 euro 
per stoel. O ja, plus btw’, volgens de 

leverancier. ‘Dan moet u toch denken 
aan minimaal 350 euro per stoel op basis 
van eenvoudige bekleding’ volgens de 

Diverse bewoners: 

‘Als je wat moois 
wilt mag het wat 

kosten, toch.’

Stoelendans

Zomaar twee van de honderden stoelen in 
een showroom.

Te klassiek? ‘De armleuningen zijn te scherp 
en steken in mijn elleboog.’

Waarom zouden we de huidige stoelen vervangen?
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andere leverancier. ‘Maar dat is duurder 
dan een nieuwe stoel! Toch maar eens de 
showroom in duiken.’

Zoveel mensen, zoveel meningen
Om tot een afgewogen keuze te komen 
voor nieuwe stoelen in de recreatiezaal 
zijn in de afgelopen maanden heel wat 
stoelen de revue gepasseerd. Heel wat 
bewoners hebben kunnen proefzitten in de 
diverse stoelen die Eeckenrhode op zicht 
heeft gehad. ‘Nee, ik vind deze niet lekker 
zitten. Ik kom nauwelijks met mijn voeten 
bij de vloer.’ ‘Deze rugleuning is veel te 
kort, daar heb ik helemaal geen steun aan’.

Pascalle Jacobs: ‘Het is belangrijk dat we 
de stoelen makkelijk kunnen verschuiven. 
Een dichte armleuning is dan helemaal 
niet handig. Het zou ook fijn zijn als we 
de stoelen kunnen stapelen. En de zitting 
moet wel makkelijk schoon te maken zijn 
hoor. Er gaat wel eens wat over heen!’

Noud van der Weerden:

‘Ik vind alles best, 
als het maar binnen 
de financiële kaders 

past.’

De bridgeclub:

‘Super als we nieuwe 
stoelen krijgen.  
Die grijze met 

zwarte leuning zit 
helemaal goed.’Deze is het geworden! Maar dan met andere 

bekleding.

Roestvrij staal past niet echt in de beoogde sfeer.

Hier mag alleen de koning op zitten.
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Een van de bewoners van Eecken
rhode is mevrouw Wiemers. Al bijna 
zes jaar woont de Friese mevrouw 
Wiemers hier. Na al deze tijd, wordt 
het tijd dat we mevrouw Wiemers wat 
beter leren kennen. Op woens dag 3 
mei ben ik bij haar op bezoek gegaan.
 
Van Friese afkomst
Mevrouw Wiemers is geboren in Dokkum 
te Friesland. Hier is ze opgegroeid met 
één oudere zus en vier broers. Aangezien 
mevrouw Wiemers haar moeder ziek was 
geworden en ze daarom de huishoudelijke 
taken op zich moest nemen, kon ze geen 
opleiding volgen. Uiteindelijk denkt ze dat 
ze thuis meer heeft geleerd dan ze op de 
MULO had kunnen leren. Dit kwam mede 
doordat haar vader leraar was en ze hier 
dus ook veel van heeft geleerd. Op een 
gegeven moment zijn ze verhuisd naar 
Koudum, ook een plaatsje in Friesland. 
Vervolgens is mevrouw Wiemers een 
jaar alleen in Engeland geweest om goed 
Engels te leren spreken. Dit was aardig 
gelukt en nog steeds kan ze Engels goed 

verstaan. Hierna heeft ze tot twee keer 
toe een baantje in Rotterdam gehad. 
Beide baantjes waren in de huishouding. 
Bij het eerste baantje waren er oudere 
kinderen, dit vond mevrouw Wiemers 
minder leuk. Bij het tweede baantje waren 
de kinderen jonger, wat mevrouw Wiemers 
meer aansprak. Met deze mensen heeft 

Interview
Mevrouw Wiemers

Beroepenoriëntatie 
Maartje Klok

Mijn naam is Maartje Klok. Ik zit 
in de 4e klas van het Praedinius 
Gymnasium in Groningen. Als onder
deel van een beroepenoriëntatie heb 
ik de kans gekregen om een aantal 
dagen mee te mogen lopen in Eecken
rhode. En heb ik één van de bewoners 
mogen interviewen voor de U.

Mevrouw Wiemers in haar woning op 
Eeckenrhode.
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ze dan ook nog lang contact gehad. 
Vervolgens is ze ook nog kinderoppas 
op een Christelijke school geweest. Hier 
wilden de kinderen soms niet bidden, dan 
zei mevrouw Wiemers ’als jullie niet willen 
bidden, krijgen jullie ook geen eten.’ Daar 
hadden de kinderen niet zo veel tegen in 
te brengen en ze begonnen dan allemaal 
ook braaf te bidden, vertelde mevrouw 
Wiemers. Nadien is ze al heel snel 
getrouwd met haar man, die tegen die tijd 
ook afgestudeerd was. Naderhand hebben 
ze nog een tijd in Den Haag gewoond. 
Vervolgens zijn ze hier in Waalre komen 
wonen.

‘Geen balgevoel’
Mevrouw Wiemers had door de jaren 
heen een paar hobby’s, waaronder 
tuinieren en het ontwerpen en naaien van 
kleding. Ze vond naaien altijd erg leuk. 
In Den Haag had ze een leuke vriendin 
waar ze vaak mee naaide en die haar ook 
kwam meehelpen. Toen ze in de tweede 
wereldoorlog weinig hadden, heeft ze zelfs 
uit de broekspijpen van haar vaders broek 
rokjes genaaid. Daarnaast vond mevrouw 
Wiemers zwemmen erg plezierig. Over de 
jaren heen heeft ze veel gezwommen. Haar 
man vond tennis erg leuk en hier ging ze 
dan ook vaak naar kijken. Eens had haar 
man gezegd: ‘Jij hoeft dit niet te proberen, 
want je hebt geen gevoel voor de bal’, 
vertelde mevrouw Wiemers lachend. Hier 
heeft ze zich ook netjes aan gehouden.

Mevrouw Wiemers haar lievelingsdier 
is een hond, maar dit is niet altijd zo 
geweest. Eerst was ze juist bang voor 
honden. Dit kwam doordat een hond ooit 
een keer achter haar aan kwam rennen. 
Hierbij was ze zelfs bijna de sloot in 
gevallen. Op een dag heeft haar zwager 
haar een puppy gegeven toen ze in Den 
Haag woonde. Sindsdien heeft ze altijd 

een hond gehad, totdat zij en haar man 
met pensioen gingen. Nu ze er geen meer 
heeft, mist ze het zelfs om een hond te 
hebben. Gelukkig heeft haar dochter nog 
een hond die regelmatig meekomt naar 
Eeckenrhode.
 
‘We waren altijd veel in beweging’
Vaak gingen mevrouw Wiemers en haar 
man op pad met de caravan. Achterop de 
caravan plaatsten ze de fietsen en dan 
gingen ze op weg. Ze deden tripjes in 
Nederland, maar ze gingen ook regelmatig 
naar het buitenland. Als ze in het buiten
land waren, bevonden ze zich vaak in 
Frankrijk, maar ze zijn ook wel in Italië 
geweest. Op de bestemming aangekomen, 
gingen ze veel wandelen en fietsen.  
‘We waren altijd veel in beweging’, aldus 
mevrouw Wiemers.
 
Allerliefst nasi en bami
‘Nasi en bami’, antwoordde mevrouw 
Wiemers toen ik vroeg wat haar lievelings
eten was. Een vriendin van haar had haar 
geleerd om dat te koken en dit kookte ze 
dan ook regelmatig. Nu nog steeds gaat ze 
als ze uit eten gaat vaak naar de chinees.

Mevrouw Wiemers in Fries kostuum ter ere 
van bezoek Prinses Juliana aan Dokkum.
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Prijsvraag
Verzin een nieuwe naam 
voor de recreatiezaal en 
win een lekkere taart
In de komende maanden wordt 
de recreatiezaal gerenoveerd en 
uitgebreid met een serre. De nieuwe 
zaal krijgt een grotere keuken en biedt 
meer ruimte en mogelijkheden voor 
activiteiten, lunches, gezellig koffie 
drinken, krantje lezen enzovoort. 

Door de introductie van nieuwe typen 
zitjes is het in de nieuwe zaal ook mogelijk 
om te ‘loungen’ en in zithoeken iets 
meer privé te zitten. Allemaal redenen 
om een nieuwe naam voor deze ruimte 
te bedenken. Maar misschien is de 
belangrijkste reden voor een nieuwe naam 
dat de zaal na bijna 60 jaar grondig wordt 
aangepakt en een nieuwe fase ingaat.

Spelregels
U kunt uw voorstellen voor een 
nieuwe naam tot 15 augustus 2017 
inleveren bij de receptie vergezeld 
van uw eigen naam. Het management 
van Eeckenrhode zal in samenspraak 
met de bewonerscommissie komen 
tot de keuze van de nieuwe naam. 
De inzender van de gekozen naam zal 
worden beloond met een lekkere taart.

What’s in a name?
Zigila is één van de grootste naamcreatie 
buro’s in Nederland en heeft de visie dat 
iedere naam zo goed is als dat wat onder 
die naam gebeurt. Met andere woorden, 
als je iets heel erg goed doet dan straalt 
dat af op de naam en vice versa.

Een voorbeeld 
van een ietwat 
verwarrende maar 
desalniettemin 
beschrijvende naam.

Oprichter Freddy 
Heineken gebruikte 
zijn eigen naam als 
merknaam.

Nivea is een goed 
voorbeeld van een 
abstracte naam.

Jaguar is een goed 
voorbeeld van een 
positionerende naam.
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Bij het verzinnen van een naam is het 
goed je te bedenken dat je allerlei soorten 
namen hebt. Er zijn beschrijvende 
namen, zoals Slagerij, Timmerfabriek, of 
Recreatiezaal. Deze namen geven een 
soort van uitleg van wat je onder de naam 
kunt verwachten. Aan de andere zijde van 
het spectrum zijn de abstracte namen. 
Deze namen zeggen zonder toelichting 
niets over wat onder de naam wordt 
verstaan. Voorbeelden van abstracte 
namen zijn Essent, Nivea en Senseo. 
Deze namen betekenden niks voordat er 
betekenis aan werd gegeven. Er zijn ook 
persoonsnamen die als merknaam worden 
gebruikt, zoals Philips en Heineken. En 
je hebt de positionerende namen. Deze 
namen refereren aan kenmerken van 
het product. Bijvoorbeeld het automerk 
Jaguar belooft een sierlijke en snelle auto. 
After Eight zegt iets over het gebruiks
moment. En La Place belooft dé plek om 
lekker te eten.

De betekenis van klanken
Een bekend voorbeeld van onbewuste 
associaties die je hebt bij woordklanken 
zijn de auto’s Bromley en Brimley. Eén van 
beide auto’s is een klein stadsautootje, 
de andere is een grote SUV (Sports Utility 
Vehicle). Weet u welke naam bij welke 
auto hoort? De Brimley is het kleine 
stadsautootje, de Bromley de grote SUV. 
Wat blijkt is dat klanken die we vóór in de 
mond uitspreken vaak worden gebruikt 
voor kleine, verfijnde dingen. En klanken 
die we achter in de keel uitspreken vaak 
duiden op groot, grof, lomp. Om bij de 
autovoorbeelden te blijven; de Pinto, 
Micra, Alto en Picanto zijn allemaal 
kleine auto’s. Overigens liggen de 
klankassociaties ook in onze taal besloten. 
Mier en olifant zijn mooie voorbeelden.

Schetsen van de nieuwe recreatiezaal met serre.

Welke is de Brimley en welke de Bromley?
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Even voorstellen
Begin 2015 stapte ik, Quinten de Meyere 
van Moes & de Meyere Architectuur, 
voor het eerst door de deuren van 
Eeckenrhode. In de prachtige vide werd ik 
verwelkomd door een overdaad aan licht. 
Door de grote puien zag ik een tuin met 
een breed scala aan warme kleuren. Deze 
eerste aanblik legde direct de basis voor 
het kleurenpalet dat de komende maanden 
in het nieuwe interieur van Eeckenrhode 
zal worden verwezenlijkt.

Natuur
Het naar binnen halen van de natuur is 
steeds de basis van onze ontwerpfilosofie 
geweest: Warme natuurtinten gecombi
neerd met helder dimbaar licht om 
ver schil lende sferen te kunnen maken. 
Stoffen en meubels met een mooie textuur 
die uitnodigen tot aanraken en gebruik.

Basis
Basisvraag in de opdracht was niet alleen 
de gedateerde aanblik van het interieur 
op te frissen. Ook het verbeteren van de 
akoestiek en de klimaatregeling in het 
gebouw verdienden grote aandacht. In 
het huidige ontwerp zijn al deze zaken 
aangepakt.

Verbeteringen
De belangrijkste veranderingen even op 
een rij: 
–  Een nieuwe grotere luifel bij de entree 

met goede verlichting; 
–  Een ruimere en beter werkbare balie; 
–  Transparante afsluitingen van het 

trappenhuis op de begane grond en in 
het souterrain om de galm en de tocht 
via de vide te verminderen;

–  Klimaatregeling om het verblijfsklimaat 
in het restaurant te verbeteren; 

–  Een lichte serre met goede zonwering 
aan het vernieuwde restaurant zal ervoor 
zorgen dat de beleving van de prachtige 
tuin nog intenser zal zijn; 

De nieuwe 
kleuren van 
Eeckenrhode

Quinten de Meyere.

Impressie van de gebruikte kleuren voor de 
nieuwe entree en hal.
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–  In het restaurant zullen verschillende 
types zithoeken worden gemaakt 
zodat het gebruik van de ruimte nog 
multifunctioneler kan zijn. 

Samenwerking
De beelden en het kleurenpalet die hier 
worden getoond zijn het resultaat van 
2 jaar intensieve samenwerking tussen 

architect, opdrachtgever, het projectteam 
van bewoners, de locatiemanager, de 
huismeester en de projectmanager. In 
een hecht bouwteam gaan we met z’n 
allen het nieuwe Eeckenrhode realiseren. 
De complexiteit van een dergelijke 
renovatie ligt vooral bij de logistiek. We 
beseffen ons terdege dat u overlast gaat 
ondervinden en zullen proberen dit tot een 
minimum te beperken. 

Toekomst
We hopen van ganser harte dat u na de 
oplevering met volle teugen kunt genieten 
van het vernieuwde kleur en materiaalpalet 
dat wij u hier laten zien. De prachtige 
architectuur en locatie van Eeckenrhode 
verdienen het om met een nieuw gezicht 
de komende jaren in te gaan. Wij wensen u 
veel woonplezier toe!

Quinten de Meyere
Moes & de Meyere Architectuur

Bamboe vloer voor in de hal.

Impressie van van de gebruikte kleuren voor 
de nieuwe recreatiezaal.

Impressie van van de gebruikte kleuren voor 
het zitje in de hal.
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Bezoek aan Van Piere
Dé boekhandel in Eindhoven
Van “Eeckenrhode’s  Donderdag’s Sociëteitsclubje”

Daar gingen we, op 30 maart jl., 
dan met z’n allen om precies 10.00 
uur, zelfs nog voor onze gebruike
lijke kopjes koffie, mét wat lekkers 
erbij, óp naar Van Piere. Met z’n 
allen betekent dus: Greetje Rieck, 
Corrie Berkhoudts, Hennie Rensen, 
Annemarie Trapman en ondergete
kende, onder de capabele leiding van 
onze onvolprezen “AnimierMädel” 
(lees: gezelschapsdames) Loes, José 
en Irene. NB: Jammer dat mijn vrouw 
Betty verstek moest laten gaan, zij 
heeft bepaald wat gemist!

We verzamelden ons buiten voor de 
voordeur van Eeckenrhode, om mét onze 
respectievelijke rollators en eventueel 
andere loophulpstukken, verdeeld over 3 
comfortabele auto’s van de begeleidende 
dames, via van tevoren zorgvuldig 
uitgestippelde routes, om zoveel mogelijk 
druk ochtendverkeer te ontlopen, en zo 
goed op tijd bij Van Piere te geraken.

Ruim vóór de van te voren afgesproken 
tijd arriveerden we helemaal tot pal voor 
de voordeur bij boekhandel Van Piere 
aan de Nieuwe Emmasingel, alwaar we 
maar een paar stappen hoefden te zetten 
om ons vol overgave in het immense, 
buitengewoon goed geordende aanwezige 
boekeneldorado te kunnen storten. 
Maar dat nièt uiteraard, alvorens een 
heerlijk kopje koffie, capuccino, of wat 

voor heerlijke koffiesoort dan ook te 
hebben genuttigd in Van Piere’s “cozy” 
coffeecorner, uiteraard mèt wat heerlijks 
lekkkers erbij!

Toen dat allemaal tot achter onze kiezen, 
(of wat daar nog van over is) verwerkt was, 
voelden we ons vol goede moed gesterkt 
om Van Piere’s boekenoverdaad te 
tackelen. Boekenverslindster Annemarie 
Trapman kon zich helemaal in het paradijs 
wanen en die verdween dan ook subiet 
met een aantal zorgvuldig uitgezochte 
boeken in een hoekje, om daar tot het 
einde van de voor het bezoek uitgetrokken 
tijd niet meer uit te komen. 

De anderen waren binnen de kortste keren 
ook “onder de pannen” en bleven tot het 
einde toe van plek tot plek geboeid nieuwe 
boeken bekijken.

Ondergetekende, van nature niet zo’n 
boekenlezer, had toevallig de zondag 
daarvoor op TV “WNL op Zondag
ochtend” gehoord van een nieuw boek 
over het “reilen en zeilen” van enkele 
Nederlands bekendste multinationals, 
maar had de titel van het boek en de 
naam van de schrijver gemist. Ik wilde dat 
boek echter dolgraag hebben en wendde 
me tot een verkoopster, het soort boek 
omschrijvend dat ik zocht. Deze ging 
direct op de computer op zoek, maar haar 
pogingen bleven tevergeefs. Op naar 
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een volgende winkelmedewerkster, die 
kennelijk wat ervarener en volhardender 
was en warempel, ze kwam aandragen met 
precies het boek dat ik zocht. Het heette 
“De Aartsvaders” geschreven door ene 
Wim Wennekes. Mijn dag kon niet meer 
stuk!

Even later was ook weer de tijd om 
te vertrekken aangebroken, want we 
moesten per sé vòòr half één terug zijn 
op Eeckenrhode voor de wekenlijkse 
gezamenlijke lunch. En dàn begint het 
weer voor de begeleidsters, want vòòrdat 
je zo’n stelletje “geregeld ongeregelde” 
ouwetjes weer op tijd klaar hebt voor de 
terugreis moet er nog van alles gebeuren 
tot aan de hoog noodzakelijke sanitaire 
stops aan toe.

Tijdens het wachten op elkaar worden er 
dan een stel ongeduldig en die kunnen 
dan plotseling als kikkers uit de mand 

springen en vòòr je het weet uit beeld 
verdwijnen. En zie ze dan maar eens op 
tijd terug te krijgen voor een ordelijke 
aftocht!

Voorwaar, toen heb ik nog meer respect 
gekregen voor de gedisciplineerdheid 
en het eindeloze geduld en de tact van 
onze begeleidings“Mädel”! Het was of ze 
ogen in hun rug hadden en als door een 
katapult afgeschoten, zich razendsnel 
te verplaatsen om die op drift geraakte 
ouwetjes toch weer ordelijk bij elkaar te 
“vegen”, nog nèt op tijd op Eeckenrhode 
terug te zijn, om in alle rust terug in De 
Sociëteit van onze lunch te genieten. 

En zo kijken we in alle tevredenheid terug 
op een “allergeslaagds” uitje! Bedankt 
lieve Dames!

wg. J.H. Fentener van Vlissingen  
Eeckenrhode / E11

Boekhandel Van Piere in Eindhoven.
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Activiteiten vooruitblik…
juni t/m oktober 2017

Zondag 2 juli, 16.00–18.00 uur
Locatie: de Sociëteit E-etage

Afternoonconcert  
met trio Mousai 
Tiny (gitaar), Harry (mandoline) en 
Wilhelmien (accordeon) nemen u mee 
op een ‘muzikale reis door vele landen’. 
Bekende en onbekende nummers uit vele 
Europese landen zullen worden toegelicht 
en gespeeld door het trio.

In de pauze en na afsluiting van het 
concert zal er ruimte zijn voor een borrel 
en diverse lekkere hapjes.

Donderdag 6 juli, 10.30–12.00 uur
Locatie: tuin (mooi weer) of B-etage 

Theater/muziek 
met groep 6, basis
school de Meent 
Na de geslaagde picknick van 11 mei is 
nu de andere groep 6 van basisschool 
de Meent aan de beurt, met deze morgen 
diverse optredens van leerlingen. Denkt 
u aan zang en dans in de stijl die hoort bij 
jongeren van 9 tot 11 jaar. We verheugen 
ons weer op een grote opkomst. U 
hoort nog van ons op welke locatie het 
evenement gaat plaatsvinden.

Trio Mousai.

Theater/
muziek met 
groep 6, 
basis school 
de Meent.
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Zondag 13 augustus, 16.00–18.00 uur
Locatie: de Sociëteit E-etage

Zondagsborrel op 
Indonesische wijze 
Ondanks de verbouwing schenken we 
dit jaar traditiegetrouw aandacht aan 
de bevrijding van Indonesië. Tijdens de 
zondagsborrel kunt u kunnen genieten 
van Indonesische hapjes en drankjes en 
Indonesische achtergrondmuziek. 

Zondag 3 september, 14.00–17.00 uur
Locatie: tuin (bij regen wordt het afgelast)
Dresscode: wit (zoveel mogelijk)
Kosten: € 6,- p.p., kinderen tot 12 jr € 4,-

Croquet Open
 
Kent u het nog? In zo weinig mogelijk
slagen de bal door de poortjes krijgen?
U bent van harte uitgenodigd om samen 
met kinderen en kleinkinderen te komen 
meedoen en/of kijken naar de eerste 
Eeckenrhode Croquet Open. Vanaf 
14.00 uur staat de witte wijn voor u klaar. 
Om 14.30 uur volgt een speluitleg en om 
15.00 uur wordt de eerste ronde gespeeld.

Woensdag 27 september,  
10.15–12.15 uur 
Locatie: de Sociëteit E-etage 

Theaterworkshop 
met Nadieh
Tijdens deze workshop kunt u in een 
kleine groep, uw (ongekende) talenten 
glans geven en een aantal uren met elkaar 
genieten. Meer info volgt.

Noteert u alvast in 
uw agenda? 
Dinsdag 14 november: 
opticien Bram Bogers komt naar 
Eeckenrhode

Dinsdag 28 november: 
kerstfair  

Dinsdag 26 december, 2e kerstdag:
kerstlunch

Indonesische middag. Eeckenrhode Croquet Open.
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De transformatie 
van Eeckenrhode
Met heel veel dank aan Guus Maas (man van 
Wilma Maas), die heeft aangeboden om foto’s te 
maken van het verbouwingsproces.

Transformatie receptie.

Transformatie souterrain.

Eeckenrhode is 
solide gebouwd.
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Onder toeziend oog van Robin 

Bombeeck.

(foto’s van 
Guus Maas 
en Pascalle 

Jacobs)

Transformatie recreatiezaal.

Daar gaat onze pantry...

Herkent u de toiletten nog?

Transformatie hal.
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