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Van de 
redactie

Inhoud

Colofon
‘U’ is een uitgave van Eeckenrhode.

Coördinatie en redactie  
Pascalle Jacobs, Irene Copray
Tekst Bewoners van Eeckenrhode,
Pascalle Jacobs, bestuur, redactie
Druk en Print Van den Munckhof
Coverbeeld Strelitziaplant zoals sinds 
kort in de Tuinzaal staat.

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

Een nieuw jaar, nieuwe energie
In de wereld van nu gaat het vaak om
presteren en overleven op allerlei
gebieden, wat uiteindelijk angst en
eenzaam heid creëert. Maar er is goed 
nieuws. Deze week las ik een artikel over
synergie en las ik de quote van
Aristoteles: ‘het geheel is meer dan de
som der delen’. Om kort te gaan, als
we Aristoteles’ bevinding verbinden
met de uitleg over synergie komen we
uit bij samenwerken, het delen met
elkaar van succes en geluk, het samen
zijn, het samen bedenken en uitwerken
en het aangaan van uitdagingen.  
Dit kan met kleine stapjes, met kleine
bewegingen en het is een feit, het
maakt ons allen gelukkiger.
Doet u mee?
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Nieuwe bewoners
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Nieuwsflitsen

Het zorgteam van Eeckenrhode 
met volle kracht vooruit

Interview met…
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Activiteiten vooruitblik
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In memoriam

De kampong gladjakker

Opening nieuwe Tuinzaal
18 november 2017
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Terugkerende 
activiteiten

Voorwoord

Nieuwe 
bewoners

– Muziek met Guus
  In de Tuinzaal, vrijdagmiddag 25 maart, 

21 april en 18 mei om 15.30 uur.
– Gym
  In de Tuinzaal, op maandagmorgen.
– Yoga
  In de Sociëteit, op vrijdagmorgen.  

Er zijn nog plaatsen vrij.
– Een dagje Sociëteit
  In de Sociëteit – op donderdag.  

Er zijn nog plaatsen vrij.
–  Bridge voor bewoners Eeckenrhode
  In de Tuinzaal, op maandagmiddag.
–  Leesclub
  In de Tuinzaal, 1x per 4 weken op 

woensdagmiddag.
–  Filmavond
  In de Tuinzaal, op woensdagavond.

Voor inhoudelijke informatie en tijden,
kunt u terecht bij de receptie van 
Eeckenrhode.

Investeren
Afgelopen jaar was een bijzonder jaar 
voor Eeckenrhode. Het jaar stond in 
het teken van de renovatie. Iedereen is 
er getuige van geweest dat we enorm 
hebben geïnvesteerd in ons gebouw. 
Als penningmeester houd ik zicht op 
de geldstromen binnen de vereniging. 
Ook vanuit mijn perspectief was het een 
enerverend jaar. Bovenop onze reguliere 
begroting kwam de ‘projectadministratie’ 
van de renovatie. Samen met de 
Financiële/Kascommissie en onze 
administratrice Claudie van der Heijden 
hebben we er voor gewaakt dat inkomsten 
en uitgaven met elkaar in balans waren. 
We zijn in deze tijd druk bezig met het 
opstellen van de jaarrekening 2017 die 
in de ledenvergadering begin mei wordt 
behandeld.
Ondertussen gaat de uitvoering van het 
renovatieprogramma vrolijk door. Ook dit 
jaar zullen we investeren in een aantal 
verbeteringen van ons gebouw.  
In deze U kunnen we nog even nagenieten 
van de feestelijke opening van de Tuinzaal 
en lezen over het vervolg van de renovatie.
 
Ik wens u veel leesplezier.
 
Noud van der Weerden
penningmeester VvE ‘Eeckenrhode’We hebben verwelkomd:

Familie Montnor
Familie Driessen
Mevrouw Swinkels
Mevrouw van der Linde

Binnenkort verwelkomen wij:
Mevrouw Meijerink
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Al jaren zien we Irene als drijvende 
kracht achter allerlei activiteiten. 
We kennen haar allemaal en Irene 
kent iedereen. Maar wie is nou 
eigenlijk Irene Copray? De redactie 
van U sprak met Irene over wat haar 
bezighoudt.

Wie ben jij?
“Haha, dat kan niet op drie pagina’s! 
Ik ben een mensen-mens. Ik vind het 
leuk om te organiseren. Dat doe ik al 
van jongs af aan. Feestjes maar ook 
een training of bijeenkomst. Maakt niet 
uit. Ik ben geïnteresseerd in mensen en 
wat hen bezielt. Ik wilde graag naar het 
conservatorium maar werd niet toegelaten 
vanwege te weinig techniek. Mocht het jaar 
daarop terugkomen maar daar had ik geen 
zin in. Dus dat werd hem niet. Speel nog 
altijd, maar dan stilletjes voor mezelf. Toen 
heb ik een aantal opleidingen gevolgd 
op het gebied van diëtetiek, pedagogiek 
en psychologie. Heel veel van geleerd, 
maar uiteindelijk geen opleiding helemaal 
afgerond door diverse omstandigheden 
die er tussendoor kwamen. Mijn laatste 
studie psychologie stopte ik omdat ik 
aan het werk ging bij een reclamebureau. 
Carrière maken trok me op dat moment 
meer. Met veel plezier heb ik 10 jaar 
tussen en met creatieve mensen gewerkt. 
Toen ik moeder werd ben ik gestopt. 
Werken in de reclamewereld is geen 9 tot 
5 baan en daarom niet te combineren met 

het moederschap. Ik heb toen een pauze 
ingelast tot er weer nieuwe banen op mijn 
pad kwamen, nu niet in de reclamewereld 
maar in de zorgsector, zorgverzekering- 
en bankwezen. In die tijd trainingen en 
cursussen gevolgd op het gebied van 
leidinggeven, communicatie, coachen en 
analyseren. Tussendoor richtte ik mij op 
filosofie, esoterie en Oosterse zienswijzen. 
Ik ben dol op lezen over die onderwerpen. 
Daarnaast ben ik Shiatsu therapeut en ook 
Reiki-master. Ik heb wel eens overwogen 
om behandelingen op Eeckenrhode te 

Wie kent Irene niet!
Interview

Activiteitenbegeleidster Irene Copray 5 jaar op Eeckenrhode
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geven. Door de andere activiteiten op 
Eeckenrhode en andere werkzaamheden 
als ZZP-er is dat er tot op heden nooit van 
gekomen. Ik ben overigens geboren en 
getogen in Eindhoven waar ik tot mijn 17e 
heb gewoond. Daarna heb ik overal in den 
lande gewoond, o.a. in Amsterdam, waar 
in 1994 zoon Yuri is geboren. Nu woon ik 
sinds 4 jaar in Venray.” 

Hoe zou je je karakter kunnen 
typeren?
“Ik ben communicatief, meedenkend, 
sociaal en net als mijn moeder eerlijk 
en recht door zee. Ben niet zo graag op 
de voorgrond. Ja, ik heb ook het nodige 
temperament en als het gaat om normen 
en waarden dan uit ik die graag. Voor 
wat betreft het organiseren ben ik van de 
details en een goed resultaat. Ik wil graag 
dat alles op alle fronten klopt. Daarom is 
samenwerken met Pascalle ook top omdat 
zij die gave met me deelt.”

Hoe ben je op Eeckenrhode terecht 
gekomen?
“Ik ben op Eeckenrhode terecht gekomen 
omdat mijn ouders op Eeckenrhode 
woonden. Zij woonden naast het 
appartement waar Peter en Marie-Anne 
Klok woonden. Peter had het idee om een 
Eeckenrhode magazine te gaan uitgeven. 
We raakten in gesprek. Door mijn affiniteit 
met drukwerk zag ik het wel zitten om 
daar iets aan te gaan bijdragen. Sinds de 
eerste uitgave doe ik de bladcoördinatie 
en schrijf ik diverse rubrieken. Op een 
bepaald moment heeft Pascalle Jacobs 
gevraagd of ik haar vanwege haar vele 
taken wilde helpen met de organisatie 
van activiteiten. Dat liep meteen heel 
lekker. Van het een kwam het ander. Sinds 
een aantal jaren ben ik verantwoordelijk 
voor het activiteitenprogramma. Dat doe 
ik niet alleen! Ik ben heel dankbaar dat 
bewoners, vrijwilligers etc. mij steeds 
weer onvoorwaardelijk helpen om ervoor 
te zorgen dat de concerten, lezingen, fairs 
en culinaire activiteiten plaats kunnen 
vinden. Dank voor de samenwerking! Het 
is ontzettend leuk en dankbaar werk. En 
iedere keer weer een uitdaging om binnen 
de beschikbare budgetten activiteiten 
te organiseren die mensen fijn en leuk 
vinden. Daarom sta ik altijd open voor tips 
en ideeën voor nieuwe activiteiten.”

Wat is een goede activiteit?
“Ik vind het heel fijn als ik na afloop van 
mensen terug hoor dat ze het goed en 
mooi vonden. Dat stimuleert en inspireert 
me om weer door te gaan. Het geeft ook 
richting aan wat ik een volgende keer 
wel of niet organiseer. Blijft moeilijk 
want smaken verschillen. Een activiteit 
is overigens pas geslaagd als alles is 
opgeruimd en ik moe en voldaan met 
de achterblijvers de voorbije activiteit 
bespreek met soms een glas wijn ter 
afsluiting.

Vlnr: burgemeester Brenninkmeijer,  
Irene Copray, Atie van Tricht.
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In de afgelopen maanden was het door de 
verbouwing en daarmee samenhangende 
sluiting van de recreatiezaal enorm 
improviseren. We hebben diverse 
activiteiten in de Sociëteit georganiseerd 
die regelmatig te klein leek. En iedere keer 
weer werkte iedereen mee om het gezellig 
en passend te maken. Mensen schikten 
zich zodanig dat alles paste en dat was 
heel mooi om te zien. Nee hoor, niet in het 
zijstuk van de sociëteit. Dicht bij elkaar. 
Bil aan bil! Op die momenten werd mij 
echt duidelijk dat het bij elkaar kunnen zijn 
een belangrijk aspect is. Ik merk overigens 
dat het saamhorigheidsgevoel binnen 
Eeckenrhode aan het groeien is. Dat heeft 
wellicht ook te maken met de renovatie 
en alle beperkingen die dat met zich 
meebracht. Dat brengt mensen samen.”

Wat waren in de afgelopen jaren de 
hoogtepunten?
“De hoogtepunten waren toch wel de 
grote activiteiten zoals de familiedagen, 
Kinderen Koken, de Kunsttaxatiedag en 
natuurlijk de opening op 18 november 
2017. Wat een giga opdracht. Wat een 
happening en ik ben trots dat we het voor 
elkaar hebben gekregen.
De Paas- en Kerstfairs zijn ook ontzettend 
leuk om te doen. Ook de croquet van 
september jl. was geweldig. Het was 
een leuke activiteit, tevens een zware 
bevalling. Vanwege de verbouwing stond 
het gebouw op zijn kop en moesten we in 
de voorbereidingen en ook de uitvoering 
enorm improviseren. Van het souterrain 
naar de Sociëteit, naar buiten en ga zo 
maar door. Trap op en af met de hapjes 
en drank. Hapjes klaarmaken op een paar 
vierkante meter. Zonder dat mensen het 
door hebben komt er heel wat bij kijken 
om een dergelijke activiteit te organiseren 
en te zorgen dat iedereen het naar de 
zin heeft. En als dat dan zo is dan ben ik 
helemaal happy.”

Waren er ook dieptepunten?
“Eigenlijk zijn er geen echte dieptepunten 
geweest. Soms is het wat lastig als men 
zich niet tijdig heeft opgegeven voor 
een activiteit. En we hebben wel eens 
een zangeres gehad die naar mijn idee 
de noten niet allemaal haalde. Toch 
vonden de meeste aanwezigen het 
beregezellig. Het gaat naast de kwaliteit 
van de performance, óók om de sfeer. 
En sfeer mogen we met elkáár maken. 
Ik heb overigens wel gehoord dat de 
bijeenkomst met de museumrobot van 
het Van Abbe een slechte start had omdat 
de internetverbinding op dat moment niet 
goed werkte. Gelukkig is alles opgelost en 
het wordt er alleen maar beter op als ik om 
me heen kijk op Eeckenrhode”.

Jij noemt jezelf ‘creatieve organisator’. 
Wat moeten we ons daarbij 
voorstellen?
“Ik organiseer graag en doe dat het liefst 
op een creatieve manier. Het creatieve 
komt tot uitdrukking in een ‘out of the 
box’ en ‘open minded’ manier van werken. 
Ook uit het creatief zijn zich bij mij in het 
letterlijk bezig zijn, o.a. ontwerp en maak 
ik (in opdracht) grote spiegels.
Een rode draad voor mij in mijn leven is 
dat ik in alles vrijheid nodig heb om goed 
te kunnen werken, voelen en dus prettig te 
kunnen leven. 
Organiseren is voor mij een breed begrip. 
Het betekent niet alleen het feestje of de 
activiteit tot stand laten komen maar ook 
het organiseren van bijvoorbeeld woorden 
tot een tekst, het coördineren van iets tot 
een mooi en goed geheel, het adviseren 
en ondersteunen van mensen op allerlei 
gebied, het laten ontstaan van een goed 
gesprek. Gewoon, het goed laten verlopen 
(zonder mezelf uit het oog te verliezen) van 
alles wat op mijn pad komt.”
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Een groendak is een dak met 
begroeiing. Die begroeiing kan 
bestaan uit vetplanten, mos en/of 
gras. Ook struiken en bomen zijn bij 
bepaalde constructies mogelijk. 

Het dak van de Tuinzaal zal dit voorjaar 
worden belegd met sedum. Sedum 
is een vetkruid waarvan honderden 
soorten bestaan. In het Duits worden 
de planten ook wel ‘Fetthennen’ 
genoemd, vermoedelijk afgeleid van 
hennen en kuikens, en verwijzend naar 
de snelheid waarmee sedum zich kan 
vermenigvuldigen. Sedumplantjes 
kunnen erg goed tegen droogte, maar 
ook heel vochtige periodes kunnen ze 
goed hebben. De felle zon is tevens geen 
probleem. 

Waarom een sedumdak?
Behalve het fraaie aanzicht zitten er nog 
meer voordelen aan een sedumdak. De 
plantjes beschermen ons dak namelijk 
tegen alle weersomstandigheden en 
dragen zo bij aan de duurzaamheid 
van het dak. Dit kan er voor zorgen dat 
dakbedek king twee tot drie keer langer 
meegaat. Sedum is erg sterk en heeft 
nauwelijks onderhoud nodig. Sedum is 
niet dood te krijgen. Een groendak als 
dakbedekking werkt ook isolerend. In de 
winter beschermt het tegen de kou en 
in de zomer houdt het de warmte tegen. 
En de begroeiing is een bron voor heel 
veel leven. Ons dak zal in de toekomst 
huisvesting bieden aan duizenden (senior) 
insecten.

Overigens
In 2018 zal ook het dak van de zuidvleugel 
worden vernieuwd. In 2016 is het dak van 
de noordvleugel al vernieuwd.Een voorbeeld van een sedumdak.

Tuinzaal krijgt groendak
Renovatie update
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Opening zaal 18 november
Wat was het een prachtige memorabele 
dag! Na maanden van renoveren en 
alles wat daarbij komt kijken werd op 18 
november 2017 de vernieuwde Tuinzaal 
officieel geopend met bewoners, hun 
familie, vrienden en genodigden. 200 
Aanwezigen, zoveel mensen waren er nog 
nooit in de zaal. Lees en geniet verder op 
pagina 22.

Open middag 21 november
Geïnteresseerden van buiten, waaronder 
burgermeester Jan Brenninkmeijer, 
kwamen op 21 november naar Eecken-
rhode om een kijkje te nemen in de nieuwe 
entree en Tuinzaal en te horen wat er 
allemaal mogelijk is op het gebied van 
wonen en service. 

Een woordje van burgemeester Brenninkmeijer.

Lezing Erven en Schenken
Bewoner Evert Kwakernaak, zelf oud 
notaris, organiseerde op donderdag 
23 november 2017, een drukbezochte lezing 

over een onderwerp dat iedereen aangaat. 
Hij benaderde kantoor WVDB, Witlox vd 
Boomen, (advocaten, notarissen, adviseurs 
en accountants), of zij bereid waren om 
informatie hieromtrent op Eeckenrhode te 
presenteren in de vorm van een lezing. Op 
een kundige wijze informeerden mevrouw 
mr. Eri Saito, kandidaat notaris en de heer 
mr. Arjen Keijbets, estate planner, over alle 
ins en outs bij erven en schenken. Naast 
alle nuttige informatie was het mooi dat 
de eerste lezing in de vernieuwde Tuinzaal 
door een bewoner werd georganiseerd! 
Wanneer u de informatie graag op 
papier wenst, er zijn er nog exemplaren 
verkrijgbaar.

Kerstfair
De Tuinzaal werd op dinsdag 27 november 
omgetoverd tot een ware fair. De kerstfair, 
ooit begonnen in de hal met 2 tafels, 
groeide dit jaar uit tot 39 meter tafel 
waarop allerlei werd uitgestald. Van soep 
tot kerstkaart, van jam tot kerstversiering, 
keramiek, bloem en groen, thee, shawls, 
haak- en breisels… Heel gezellig, gevari-
eerd en een goede opkomst. We kijken uit 
naar de Paasfair op 27 maart.  

Activiteiten terugblik…
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Personeelsborrel 14 december
Vanwege de officiële opening van de 
Tuinzaal werden dit jaar alle personeels-
leden én hun partners in besloten kring 
uitgenodigd voor een borrel en een 
buffet. Een gezellige drukte in de tuinzaal; 
kennis maken met partners, babbelen 
met collega’s, lachen met en om elkaar en 
lekker eten en drinken. Een top avond.

Kerstlunch 26 december
Sfeervol, gezellig, lekker. Met een 
prachtige zon die de serre in het licht 
zette, de gordijnen moesten echt even 
dicht omdat men elkaar anders niet kon 
zien. Een pianist werd gevonden onder 
de gasten bij de familie van Elsen, maar 
liefst 5 kerstliederen werden tijdens de 
2e kerstdag op de vleugel gespeeld en er 
werd zelfs meegezongen. Na afloop van 
de heerlijke lunch, dronk iedereen nog een 
kopje koffie of thee en ging men tevreden 
en met een glimlach naar huis.

Oudjaar 2017 
De laatste dag van het jaar… warme 
Glühwein werd geschonken en de olie-
bollen en appelbeignets vonden gretig 
aftrek. Het waren een paar gezellige 
uurtjes die de overgang naar 2018 
aankondigden.  

Nieuwjaarsreceptie 
Wat hebben we een feesten en bijeen-
komsten gehad vanaf de tweede helft van 
2017 tot en met de nieuwjaarsborrel op 12 
januari. De schade van het afgelopen jaar 
hebben we ruimschoots ingehaald. Het 
nieuwe jaar is ingeluid met een drankje en 
hapje en natuurlijk was er rustige muzikale 
omlijsting, dit jaar verzorgd door Leo 
Willemen, die met heel veel plezier een 
zeer ruim repertoire in prachtige tonen 
omzette. Een gezellig bijeenkomst… 
een fijne traditie.
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Warme stamppot lunch
Maar liefst 38 deelnemers aan de warme 
winterlunch op woensdag 31 januari. 
Een gezellige bijeenkomst die men, na 
navraag, graag herhaald ziet. Natuurlijk 
met iedere keer een ander thema. Laat 
u verrassen, er volgen er meer op de 
woensdagmiddagen.

Mylène party
De handen scrubben, genieten in het 
warme water met heerlijke olie. Daarna 
een crème op de handen (10 minuten niets 
doen, het viel niet mee!), daarna basislak, 
nagellak naar keuze. Aan het einde van 
deze 6 februarimiddag kreeg iedereen 
een kleinigheidje en werd er een aantal 
cadeautjes verloot. Gezellig!

Haring en Valentijn 
Haring, roggebrood en salade maakte 
Aswoensdag tot een smakelijke en fijne 
dag. Aan Valentijn werd ook gedacht, iedere 
aanwezige kreeg uit zijn naam een rode tulp 
want het was toch echt 14 februari.

Nieuwsflitsen 
Met de vernieuwde Tuinzaal zijn wij 
druk doende om het activiteiten-
programma uit te breiden. Binnenkort 
verneemt u er meer van. Ideeën voor 
activiteiten vanuit bewoners zijn 
uiteraard van harte welkom (graag 
melden bij de receptie). In deze editie 
wordt een aantal nieuwe activiteiten 
voor u uitgelicht.

‘Wandelen in de Wijk’
In de maand maart is Eeckenrhode weer 
het startpunt voor de wandelingen van het 
initiatief ‘Wandelen in de Wijk’. 

Fotoboek renovatie
In de Tuinzaal ligt het eerste fotoboek ter 
inzage van Guus Maas met foto’s van de 
renovatie van hal. Het tweede boek van de 
renovatie van de Tuinzaal volgt nog. Guus, 
bedankt!

Muurinformatiescherm in de hal
Intussen kunt u informatie lezen over 
activiteiten op Eeckenrhode op het scherm 
in de hal. De techniek staat voor niets… 
dit wordt narrow casting genoemd. Naast 
informatie komen ook nieuwsberichten 
en weerberichten voorbij. Wanneer u iets 
wenst te plaatsen laat het ons weten!
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Januari storm
De storm die in januari over ons landje 
raasde heeft ook op Eeckenrhode 
voor schade gezorgd. De nieuwe luifel 
verloor een aantal plafondplaten en op 
de E verdieping waaide een kap van 
een luifel weg. Gelukkig bevonden zich 
geen mensen op deze plekken toen het 
gebeurde en stonden de verzekering en 
aannemer snel klaar om het op te lossen 
en te repareren.

Schenking
We zijn zeer vereerd met een anonieme 
schenking van € 10.000. De reden dat 
Eeckenrhode deze ontving is dat de 
schenker het fantastisch vindt wat 
gedaan wordt voor de bewoners en 
buurtbewoners aan activiteiten maar ook 
om het zelfstandig wonen mogelijk te 
houden. Het bedrag zal worden besteed 
aan de nieuwe bibliotheek die op de C 
verdieping zal komen. Wij bedanken de 
anonieme schenker enorm voor dit zeer 
gulle gebaar!

Natuur doet goed
Enige tijd geleden heeft het IVN, een 
landelijke organisatie die mensen op 
lokaal niveau bij de natuur betrekt, een 
landelijk project opgezet; Grijs, Groen 
& Gelukkig, om ouderen de positieve 
effecten van de natuur te laten ervaren.  
De natuur is vertrouwd en bekend. 
Ouderen zijn vaak in- en met de natuur 
opgegroeid. Ook al woonde men vroeger 
in de stad, natuur was altijd dichtbij.
Natuur geeft dus in het hier en nu tal van 

aanknopingspunten voor een gesprek. 
Ook het buiten zijn verkwikt de geest en 
vermoeit het lichaam. Hierdoor krijgen 
mensen een beter dag- en nachtritme dat 
is positief voor een beter eetpatroon en 
een goede nachtrust. In het kader van 
dit project heb ik (Cor Stehouwer), als 
natuurgids en lid van het IVN een speciale 
cursus gevolgd om aandacht te geven aan 
ouderen met (beginnende-) dementie. Het 
is de bedoeling om in het vroege voorjaar 
2018 met de activiteit ‘natuur doet goed’ te 
beginnen en met mensen uit de doelgroep 
de natuur in te gaan. Meer informatie 
zult u ontvangen via een persoonlijke 
nieuwsbrief.

Eeckenrhode winnaar van € 250,-
Met deelname aan de prijsvraag ‘Het 
beste idee van de VvE’ vanuit Rijssen-
beek advocatenkantoor won Michael Klok 
met zijn inzending een sponsorbijdrage 
van € 250,-. Het idee betrof het senioren-
restaurant dat opnieuw leven wordt inge-
blazen op korte termijn. Verbinden van 
bewoners van Eeckenrhode met senioren 
buurtbewoners is hierbij één van de 
hoofddoelen. 

Douwe Egberts koffieautomaten
Sinds eind januari staan er twee nieuwe 
koffie automaten van Douwe Egberts in de 
Tuinzaal en in de Sociëteit. Tegelijk is er 
een nieuw koffie/theeservies geleverd.

Overhandiging cheque van Rijssenbeek aan 
Michael Klok en Pascalle Jacobs.
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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 

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
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In het afgelopen jaar heeft het 
zorgteam onder leiding van team-
coach Wilma Maas de nodige 
kwaliteits slagen gemaakt. Wij mogen 
ons Erkend Leerbedrijf noemen 
waardoor stagiaires van opleidingen 
in de zorg hun stage op Eeckenrhode 
mogen doorlopen.

Teamleden zijn aandacht-functionarissen 
geworden van diverse onderwerpen en 
een aantal volgt scholing om een hoger 
zorgniveau hoger te gaan behalen. Het 
digitale zorgdossier is volledig geïnte greerd 
en voldoet aan alle eisen. Een audit heeft 
plaatsgevonden waar wij met vlag en wimpel 
voor slaagden. We hebben hard gewerkt 
met fantastische resultaten tot gevolg!

Inmiddels staan wij op Zorgkaart Neder-
land, www.zorgkaartnederland.nl, u 
vindt ons onder Exploitatiemaatschappij 
Eeckenrhode. Zorgkaart Nederland is de 
grootste ervaringssite voor de Nederlandse 
gezondheidszorg waar mensen hun erva-
ringen met de zorg delen met elkaar. Het 
voormalige 2-jaarlijkse cliënttevreden-
heidsonderzoek is overgegaan in Zorgkaart 
Nederland. ZorgkaartNederland is een 
website van Patiëntenfederatie Nederland.

In 2018 innoveren we door. Wij verdiepen 
ons momenteel in een digitaal medicatie-
systeem samen met de apotheek Aalst-
Waalre. De foutgevoeligheid wordt hiermee 
kleiner en de techniek bewaakt de medicijn-
distributie. Bovendien scheelt het heel veel 
tijd voor arts, apotheek en teamleden op 
bestellingen die wekelijks worden gedaan.
Een nieuw initiatief vanuit het zorgteam 

is een dagbesteding die gericht is op 
bewoners met geheugenproblematiek. 
Het hoort bij het ouder worden en het 
taboe dat er vaak op heerst gaan we uit de 
weg. Het welzijn en welbevinden van alle 
bewoners staat voor ons centraal en door 
een dagbesteding op te starten dragen we 
bij aan het welzijn en het sociale contact 
van deze bewoners. De voorgenomen start 
is april 2018 op woensdagochtend in de 
Sociëteit. Teamleden Marion Lavrijsen en 
Angelique Renders zijn momenteel met 
Wilma de dagbesteding aan het uitwerken. 
Binnenkort ontvangt u meer informatie.

Om de zorg te monitoren zal worden 
overgegaan op een nieuw kwaliteitskader. 
Het voormalige kwaliteitskader ‘Normen 
Verantwoorde Zorg’ is in den lande 
meer gespecificeerd. Voor Eeckenrhode 
zal voornamelijk het kwaliteitskader 
Wijkverpleging gaan gelden. 

Per 25 mei 2018 geldt een nieuwe Euro-
pese privacywetgeving, de AVG. (Algemene 
Verordening Gegevens bescherming) Ter 
voorbereiding zal Wilma Maas een scholing 
hiervoor volgen en wordt Pascalle Jacobs 
AVG functionaris na de vereiste scholing. Na 
de implementatie voldoen we aan alle wet- 
en regelgeving op dit gebied.

Dit alles ter informatie, maar het 
belangrijkste… de feedback van de 
bewoners die onze zorg ontvangen is 
bijzonder goed. Dat is voor ons het 
allerbelangrijkst!

Het zorgteam van Eeckenrhode 
met volle kracht vooruit
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In deze U een interview met mensen 
die een bijzondere band hebben 
met Eeckenrhode. Peter Klok kocht 
10 jaar geleden samen met zijn 
kinderen een aantal appartementen 
op Eeckenrhode met het idee om 
deze op te knappen en Eeckenrhode 
weer op de kaart te zetten. Peter en 
Marie-Anne hebben een appartement 
op Eeckenrhode waar ze regelmatig 
verblijven. In dit interview blikken ze 
terug op een bijzondere periode.

Hoe zijn jullie op Eeckenrhode 
terecht gekomen?
Peter Klok: “Als klein kind kwam ik veel bij 
mijn tante Dorry en oom Ot. Zij woonden 
aan de Mecklenburglaan, de laan die 
grenst aan de tuin van Eeckenrhode. 

De plek waar Eeckenrhode nu staat was 
mijn speeldomein. Het was niet echt een 
bos, meer een landelijk geaccidenteerd 
gebied, en ik kan mij herinneren dat er 
een oude legerjeep stond half onder het 
zand bedolven. Heel spannend. Ik was 
toen een jaar of 7. Toen Eeckenrhode 
eind jaren vijftig werd gebouwd zag ik 
mijn speelterrein verdwijnen. Er waren 
toen veel omwonenden die protesteerden 
tegen de bouw van Eeckenrhode. Mijn 
ouders woonden aan de Hooghuisstaat 
in het centrum van Eindhoven. Ze hadden 
winkels; ‘Radio Klok en Klok voor spel 
en hobby’. Er zijn bewoners die zich nog 
herinneren dat het daar in december zo 
druk was, dat er een rij voor de winkels 
stond.
Na het overlijden van mijn vader zag ik 
samen met mijn broers en zussen dat mijn 
moeder dreigde te vereenzamen. Ons leek 
Eeckenrhode een mooie plaats voor ons 
moeder om aangenaam oud te worden. 
MAAR, om een appartement te kunnen 
kopen, er waren toen geen huurapparte-
menten, mocht je niet ouder zijn dan 70 en 
moest je door de ballotage komen.”
“Mijn moeder heeft van alles en nog 
wat gedaan op Eeckenrhode. Ze was 
ook erg begaan met de keuken, niet 
zo vreemd voor een lekkerbek. Jaren 
nadat mijn moeder op Eeckenrhode ging 
wonen is ook haar zus, mijn tante Dorry, 
op Eeckenrhode komen wonen. Toen 
mijn moeder over leed hebben we zonder 
problemen, haar apparte ment verkocht. 

Peter en Marie-Anne
Klok-Daniëls

Interview met…

Peter en Marie-Anne bij het Skûtsjesilen 
in 2017.
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Toen tante Dorry overleed lukte het ons 
niet om het appartement te verkopen. Het 
toenmalige bestuur van de Woonvereniging 
Eeckenrhode was in onderhandeling met 
een projectontwikkelaar en zorginstelling 
die heel Eeckenrhode in hun bezit wilden 
krijgen. Eeckenrhode kampte met achter-
stallig onderhoud, leegstand en organisa-
torische problemen. De project ontwikkelaar 
zag er brood in om de problemen op 
Eeckenrhode aan te pakken.”

Waarom is Peter 10 jaar geleden 
‘in Eeckerhode gestapt’?
Marie-Anne: “Peter was gestopt met 
werken en wilde toch weer wat doen. 
Op een avond kwam hij thuis en zegt, ik 
heb 32 appartementen op Eeckenrhode 
gekocht. Daar was natuurlijk een verhaal 
aan vooraf gegaan. Peter kon zich 
niet vinden in de visie van de project-
ontwikkelaar en vond het bod dat was 
gedaan niet realistisch. We hebben toen 
als familie de koppen bij elkaar gestoken. 
Met alle historie die onze familie had met 
Eeckenrhode, met de plek waar het is 

gebouwd, wilden we Eeckenrhode niet ten 
prooi laten vallen aan een koper met korte 
termijn motieven. Achteraf gezien was 
het een niet geheel risicoloze actie. We 
kregen kort nadat we de appartementen 
hadden verworven de crisis van 2008 over 
ons heen. We hadden ons net diep in de 
schulden gestoken en vervolgens wilde 
de bank zijn geld weer terug. Het avontuur 
dat we met zulke warme intenties waren 
begonnen kende de nodige obstakels.”

Wat was het plan?
Peter: “Mijn moeder en tante hebben 
jarenlang op Eeckenrhode gewoond. 
Mijn moeder zelfs 20 jaar. We hebben van 
dichtbij gezien hoe mooi een concept 
als Eeckenrhode kan zijn. Mijn moeder 
heeft een hele mooie tijd op Eeckenrhode 
gehad. Maar we zagen ook dat het gebouw 
verloederde, de organisatie steeds minder 
goed liep en de servicekosten bleven 
oplopen. We zijn in die periode er getuige 
van geweest hoe Eeckenrhode ten onder 
dreigde te gaan. We wilden Eeckenrhode 
weer op de kaart zetten. Ons plan was 

Het hele gezin, vlnr Marc, Marie-Anne, Peter, Michael en Nathalie (1994).
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om te investeren in het vastgoed en de 
dienstverlening te reorganiseren. In de 
jaren dat we startten was het personeel 
de baas. Er was geen regie en zeker geen 
visie op waar Eeckenrhode voor stond 
en wat bewoners konden en mochten 
verwachten. In onze eerste jaren op 
Eeckenrhode hebben we de nodige weer-
standen ondervonden. Er was argwaan 
bij andere eigenaren over onze intenties. 
Achteraf denk ik terecht. We hadden 
ineens een enorme invloed en andere 
eigenaren wisten niet waar ze met ons 
aan toe waren. Wij hebben vanaf het 
eerste moment dat we besloten om te 
gaan investeren in Eeckenrhode steeds 
duidelijk voor ogen gehad waar we 
naartoe wilden. We wilden en willen van 
Eeckenrhode een omgeving maken waar 
het voor senioren aangenaam oud worden 
is. Een plek waar we zelf oud zouden 
willen worden. Met gelijkgestemden 
zelfstandig samen willen wonen. Waar het 
niet alleen gaat om stenen maar veel meer 
om een warme, prettige omgeving. Waar 
ook regelmatig wat wordt georganiseerd 
op het gebied van cultuur, eten en 
gezelligheid.”

Wat hadden jullie voor jullie avontuur 
op Eeckenrhode gedaan?
Marie-Anne: “Wij zijn beiden geboren en 
getogen In Eindhoven. Peter zat op kost-
school in Venray en ik op het Catharina 
Lyceum in Eindhoven. Toch zag ik hem 
regelmatig in de stad lopen en vond het 
altijd een knappe jongen maar ik had een 
vriendje. Het lot kruiste ons pad.  
We kwamen elkaar tegen op de kermis 
en dat was magie. Dus ‘dag vriendje’. Na 
het Catrien volgde ik de secreta resse 
opleiding bij Philips en werd daar directie-
secretaresse bij Röntgen en Medische 
Apparaten. Peter studeerde in Tilburg, maar 
moest vanwege gezond heids problemen 
van zijn vader de zaak daar overnemen. 
Mijn baan eindigde toen wij trouwden 
in 1967. De achtbaan van ons leven was 
begonnen. Na de eerste 10 jaar waren we 
7 keer verhuisd, hadden we 3 kinderen en 
een aantal buitenlandse woonavonturen 
beleefd. Nadat Peter in de zaak van zijn 
vader had gewerkt kwam hij terecht in de 
sigarettenindustrie. Iedereen pafte er op 
los. Ik kan me herinneren dat één van de 
slogans in die tijd was: ‘Het is geen man 
die niet roken kan’. In de jaren tachtig kreeg 
Peter een baan aangeboden bij Theodorus 
Niemeijer in Groningen. Daar waren wij nog 
nooit geweest. De kinderen en ik stonden 
niet te springen om naar het hoge Noorden 
te verkassen. En toch verhuisden we weer: 
we vonden Groningen prachtig. De jongens 
Marc en Mike hebben daar de middelbare 
scholen en bijbehorende puberteit 
doorlopen en Nathalie deinde mee op alle 
fratsen van haar broers. We hebben er 
uiteindelijk maar 7 jaar gewoond voordat 
we naar Breda verhuisden. Nathalie ging 
als enige mee, de jongens studeerden in 
Groningen. Drama voor haar. Ze heeft er 
uiteindelijk veel van geleerd. In Breda ging 
Peter aan de slag bij een chipsfabriek. Na 
enige tijd werd Peter algemeen directeur 
van het Nederlands Zuivelbureau, verant-

Peter op 7-jarige leeftijd.
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woordelijk voor de collectieve promotie van 
Neder landse zuivel in een groot deel van 
Europa. Bekend van campagnes ‘Melk de 
witte motor’, ‘Kaas uit het vuistje’ en ‘Frau 
Antje’. Ik was thuis in charge, organiseerde 
alle onvermijdelijke verhuizingen. In 
Breda ben ik psychologie gaan studeren. 
Ieder tentamen vond ik een weg naar de 
guillotine… maar had dat YESS-gevoel 
als ik het haalde. Toen Peter na 8 jaar 
Nederlands Zuivelbureau met pensioen 
ging was stoppen met werken geen optie. 
Peter heeft de soms irritante eigenschap 
niet stil te kunnen zitten.”

Hoe kijken jullie nu naar 
Eeckenrhode?
Peter: “We hebben het 10 jaar heel druk 
gehad met en op Eeckenrhode. En dat 
was niet altijd even makkelijk. Zeker de 
eerste jaren niet. Toch komen we nog heel 
graag naar de Irenelaan. Mijn manco is 
wel dat ik Eeckenrhode ook een beetje als 
werk zie. Als ik op Eeckerhode ben wil ik 
van alles en nog wat aanpakken. Ik ben 
inmiddels een jaartje ouder en vanwege 
mijn gezondheid heb ik de afgelopen 
tijd een forse stap terug moeten doen. 
Mijn zoon Michael is sinds 2013 actief op 

Eeckenrhode en heeft in 2014 het stokje 
van mij overgenomen. Nog steeds ben ik 
nauw betrokken bij de gang van zaken op 
Eeckenrhode en ondersteun Michael bij 
het nemen van beslissingen. Regelmatig 
voeren we thuis met de kinderen 
gesprek ken over de beginjaren en waar we 
nu staan. Ik heb ook plezierig contact met 
een aantal bewoners van Eeckenrhode. 
Marie-Anne en ik zien jaren nadat we zijn 
gestart met het avontuur Eeckenrhode 
dat er een fijne woonomgeving staat waar 
bewoners met plezier wonen. De opening 
van de Tuinzaal vorig jaar november was 
daar een fantastisch voorbeeld van. We 
hebben vanaf de zijlijn alle ontwikkelingen 
rondom de renovatie zien gebeuren. 
Goede ontwikkelingen, maar helaas ook 
met overlast voor bewoners. Fijn dat de 
grootste hobbel is genomen.”

Hoe ziet jullie leven er 
tegenwoordig uit?
Marie-Anne: “We beginnen 10 jaar later 
dan dat je zou mogen verwachten het 
leven als gepensioneerden te leiden. 
We genieten van alle ontwikkelingen 
van onze kinderen en kleinkinderen. We 
kunnen ons gelukkig prijzen met negen 
kleinkinderen! Peter staat bijna dagelijks 
op de golfbaan in Balk, een 9-holes 
baan, heel gemoedelijk. En ik geniet hier 
van het uitzicht als ik naar buiten kijk. 
Een stuk beschermd natuurgebied waar 
heel veel gebeurd. Je moet wel vogelaar 
zijn om dat te waarderen. We zijn in de 
afgelopen tijd weinig op Eeckenrhode 
geweest. We zijn inmiddels intern 
verhuisd van appartement A02 naar een 
appartement aan de achterzijde. Vanwege 
de wachtlijst wilden we plaats maken 
voor een nieuwe bewoonster. Wij zijn 
verliefd op Eeckenrhode en zijn blij dat 
dankzij de enorme inzet van alle geweldige 
medewerkers Eeckenrhode er nu veel 
beter voor staat dan toen we zijn gestart.”Peter en Marie-Anne in Singapore (1976).
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Activiteiten vooruitblik…
Februari t/m juni 2018
Lezing ‘Bankieren op maat’
Dinsdag 27 februari, 15.00 – 16.30 uur
Een door de heer van Baaren, in samen-
werking met de Rabobank, georgani-
seerde lezing. Onderwerpen die aan bod 
komen zijn onder andere: veilig bankieren, 
internetbankieren, volmachten, mobiele 
adviseurs en het platform Ikwoonleefzorg.
nl (over langer zelfstandig blijven 
wonen). Inmiddels heeft u informatie 
betreft deze lezing ontvangen en kunt u 
zich opgeven.

Paasconcert
Zondag 11 maart, 15.30 uur
Paasconcert door Palle Fuhr Jörgensen, 
bariton en Roel Praas, piano. Zij vormen 
sinds 2000 een duo. Zij zullen deze 
middag lichte en wat zwaardere werken 
(ook piano intermezzo’s) ten gehore 
brengen waaronder Schubert, Scarlatti, 
Poulenc en enkele liederen uit de 
Matthaus Passion (denkt u aan ‘Mache 
dich mein Herze rein’) om ons een waar 
Paasgevoel te geven. Zij geven uitleg over 
de stukken die gespeeld en gezongen 
worden. U ontvangt eind februari meer 
informatie.

Eeckenrhode als stembureau
Dinsdag 21 maart
De hal van Eeckenrhode fungeert deze 
hele dag als stembureau.

Paasfair
Dinsdag 27 maart, 10.00 – 13.00 uur
Komen u en uw gasten weer een kijkje 
nemen? Op verzoek is de aanvangstijd 
aangepast. Genoeg te zien, te kopen en te 
genieten van een kopje koffie/thee met wat 
lekkers erbij. 

Paaslunch
Maandag 2 april, 13.00 – 15.00 uur
Paaseitjes worden weer tevoorschijn 
gehaald en zo ook gaan de koks van 
Catering Content voor u weer een heerlijk 
menu samenstellen en serveren. 
U krijgt hierover tijdig bericht.

Casinomiddag met dispuut Pegasus
Zondag 8 april, 15.00 – 16.30 uur
Een spannende middag met 21-en, 
hartenjagen & roulette. Er zijn prijzen te 
winnen en natuurlijk omlijsting met een 
hapje en drankje.
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Lezing ‘levensbeëindiging’
Dinsdag 10 april, 19.30 – 21.00 uur
Dr. Polak, cardioloog in het St. Anna 
ziekenhuis in Geldrop, zal deze 
avond onderwerpen als de wils- en 
niet reanimeerverklaring, abstineren, 
palliatieve sedatie en euthanasie aan bod 
laten komen. U ontvangt t.z.t informatie.

Gospel-trio Oss
Zondag 15 april, 15.30 – 17.30 uur
Een boeiende presentatie van het Gospel-
Trio met verhaal, zang en beelden.  U zult 
meegevoerd worden naar het ontstaan 
van de gospelsongs en meeleven met de 
liederen en de verhalen er achter.
Meer informatie volgt.

Modeshow Kerkhofs
Donderdag 26 april om 10.30 uur
Intussen een bekend begrip en ook deze 
dag zal het team Kerkhofs u weer mooie 
kleding showen en kunt u uw garderobe 
weer aanvullen.

Koningsdag
Vrijdag 27 april, 10.45 uur
De vlag wordt gehesen, de TV gaat aan en 
oranje(bitter) viert de boventoon op deze 
altijd weer vrolijke dag. U bent welkom in 
de Tuinzaal vanaf 10.30 uur

Bevrijdingsdag met de 
Savoy Jazzmen
Zaterdag 5 mei, 16.00-18.00 uur
Wat een geluk, we mogen weer gaan 
genieten van the Jazzmen. Ze bestaan nu 
55 jaar! Kwaliteit en spektakel kunt u dus 
verwachten. U zult uit hun grote repertoire 
veel genres en songs herkennen. Wie weet 
kunnen we er een aantal meezingen of 
kunnen we zelfs een dansje wagen? 

Pinksterlunch 
Maandag 21 mei, 13.00 – 15.00 uur
Pinksteren, de dag van de uitstorting van 
de heilige geest. Klinkt zwaar maar we 
gaan het heel luchtig en gezellig maken 
met een heerlijke door Catering Content 
bereidde lunch.
U ontvangt t.z.t het menu en verdere 
informatie.

Basisschool de Meent – 
Playbackshow
Donderdag 24 mei, 10.30 – 12.00 uur
De kinderen uit groep 6 van basisschool 
de Meent uit Waalre komen weer een 
prachtig optreden verzorgen met 
songs, dans en muziek. Intussen zijn 
de leerlingen al weer druk doende om 
allerlei in te studeren. Zij zullen het enorm 
waarderen als u die dag komt luisteren, 
kijken en applaudisseren.
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Noteert u in uw agenda!
Familiedag
Oldtimerdag met lopend buffet
Zondag 3 juni, 14.00- 19.00 uur
Komt u een ritje maken in een van 
de oldtimers die deze dag weer te 
bewonderen zullen zijn op Eeckenrhode? 
Zoals voorheen zal er een route worden 
uitgestippeld en kunt u zich op deze dag 
opgeven om vervolgens een nostalgisch 
moment te beleven tijdens een ritje. Mocht 
u afzien van een rit dan kunt u genieten 
van een hapje en drankje en daarbij zal het 
duo KauffeldendeJong weer zorgen voor 
hilarische muzikale begeleiding. Na afloop 
zal er mogelijkheid zijn om deel te nemen 
aan het buffet. Mooi weer zal prettig zijn 
zodat we er een waar buitengebeuren van 
kunnen maken.

VanGogh trio
Zondag 17 juni, 15.30 – 17.30 uur
3 zeer muzikale dames komen u verrassen 
met muziek, verhaal en beeld. Het 
thema voor deze dag is: Mondriaan. 
Toegankelijke muziek en een prachtig 
overzicht van de grote ontwikkeling die 
Mondriaan doorgemaakt heeft als schilder 
wordt u gepresenteerd door fluitiste 
Jenneke Langermans-Bosch, harpiste Mea 
van Delden en altvioliste/verteller Myra 
van Groenendael. U ontvangt t.z.t. meer 
informatie.

Zomer/koffietafel met basisschool 
de Meent
Donderdag 21 juni – 11.30 – 13.00 uur
De kinderen van groep 6 van basisschool 
de Meent uit Waalre gaan voor u een 
heuse koffietafel met allerlei hartige en 
zoete gerechten voorbereiden. Alles wordt 
door de kinderen (met soms wat hulp) zelf 
gemaakt. Vorig jaar was het een groot 
succes en dit jaar gaan we er, met wat 

kleine aanvullingen, weer een hele lekkere 
en leuke ochtend van maken. De kinderen 
verheugen zich om weer samen met u aan 
tafel te mogen zitten.

Noteert u in uw agenda!
Familiedag Croquet Open 
Eeckenrhode
Zondag 2 september, 14.00 – 17.00 uur
Vorige jaar werd ons een prachtige 
dag gegund met mooi spel, heerlijke 
hapjes en vooral enorm veel gezelligheid 
en samenwerking. Wij hopen op een 
herhaling betreft alle aspecten. 
Croquet Open vindt plaats bij droog weer 
en een temperatuur van 15 graden of 
hoger. U ontvangt t.z.t. meer informatie 
betreft opgave en verloop van de dag.

Noteert u in uw agenda!
Kunst & curiosa op Eeckenrhode
Zondag 4 november,  11.00 – 16.00 uur
Kunsthistoricus Paul Dumay zal deze 
dag met 2 taxateurs op Eeckenrhode 
aanwezig zijn om kunst & curiosa van 
U, van uw gasten en ook van mensen 
van buiten Eeckenrhode te taxateren. 
Wie weet ontvangt u deze dag een uitleg 
over herkomst en kwaliteit van diverse 
bezittingen. U ontvangt t.z.t. verdere 
informatie.
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Mevrouw Toul
Breuking-Raedts

31 maart 1928 – 31 december 2017

“Bij de tijdreis naar 2018 hebben we 
oma achter moeten laten in 2017”. 
Zo beschreef een kleinkind van Toul 
haar dood. Op 31 december 2017 is 
ze, helder tot het laatst, op 89-jarige 
leeftijd overleden in haar eigen 
vertrouwde bed in haar appartement. 

Vanaf dag één heeft ze zich thuis 
gevoeld in Eeckenrhode. Ze bleef bij 
de tijd, dankzij haar iPad, iPhone, 
radio en televisie. Ze genoot 
dagelijks van haar appartement, 
het uitzicht over de bossen, van 
het bezoek van haar kinderen en 
kleinkinderen, maar vooral ook 
van de liefdevolle zorg van het 
personeel. Wat was ze blij met die 
dagelijkse aandacht en gesprekjes! 

Daarom, lieve zorgverleners van 
Eeckenrhode: HARTELIJK DANK!

Door Leffert Schuringa, 
bewoner van 
Eeckenrhode
(bron: proloog van  
het boek)

Bewoner van Eeckenrhode 
Leffert Schuringa heeft 
een tweede concept 
van zijn levensverhaal in 
boekvorm gereed in kleine oplage. Hij 
is naar eigen zeggen nu op een leeftijd 
dat herinneringen een grote rol gaan 
spelen en vooral als je, gedurende 
de jeugdjaren, zeer avontuurlijk hebt 
geleefd in een land met onbegrensde 
mogelijkheden en dat voor een blanke 
jongen met blonde haren. Belangrijk is 
wel dat hij en zijn familie ongeschonden 
de Jappenkampen hebben doorstaan, 
zowel geestelijk als lichamelijk.

In dit boek vertelt Leffert, in vertel-
trant, over de eerste 15 jaren van 
zijn buitengewoon avontuurlijk leven 
begeleidt met foto’s. Het zijn z’n eigen 
herinneringen van de vele avonturen 
die hij beleefde als jongen in de 
kampongtijd.

De titel van het boek uitgelegd:
Zijn moeder noemde hem altijd een 
‘gladjakker’. Volgens de literatuur is 
dit woord afkomstig van ‘geladak’, 
het Indische woord voor ‘zwerfhond’.  
Waarschijnlijk namen wij het woord over 
als ‘gla-dakker’ en bedoelden hiermee 
een boef, een schurk, maar ook een 
slim en sluw iemand mee. Het werd al 
snel glad-akker en waarschijnlijk onder 
invloed van het al bestaande gladjanus 
uiteindelijk ‘gladjakker’.

Het 3e concept is reeds in de maak 
en intussen is het 2e concept al door 
menig bewoner van Eeckenrhode 
gelezen.

De kampong 
gladjakker 

In memoriam
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Wat was het een prachtige memorabele 
dag! Na maanden van renoveren en 
alles wat daarbij komt kijken werd op 
18 november 2017 de vernieuwde Tuinzaal 
officieel geopend met bewoners, hun 
familie en vrienden en genodigden. 
Tweehonderd Aanwezigen, zoveel 
mensen waren er nog nooit in de zaal. 
Personeel en ook dienstverleners van 
Eeckenrhode waren massaal aanwezig om 
vrijwillig te helpen en alle vrijwilligers van 
Eeckenrhode staken de handen mee uit de 
mouwen en niet te vergeten de kinderen 
en kleinkinderen. Iedereen was feestelijk 
gekleed en na ontvangst met een glaasje 
prosecco kon het feest beginnen.

Lenny Kuhr gaf een prachtig optreden 
en was daarmee de eerste artiest die in 
de Tuinzaal muziek ten gehore bracht. 
Catering Content zorgde voor een 
overheerlijk walking dinner. 

Opening nieuwe Tuinzaal
18 november 2017

Proost op het prachtige resultaat!

Lenny Kuhr opende de feestdag.

De voorbereidingen.
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Voordat de feestavond verder ging 
werd iedereen die betrokken was bij 
de renovatie uitvoerig bedankt door 
bestuurslid Michael Klok, hij verraste alle 
aanwezigen met een heuse Eeckenrhode 
tatoeage. Daarna nam onze nieuwe 
voorzitster Monique Krikhaar het woord 
en passeerden de voorafgegane maanden 
de revue. De nieuwe naam van de zaal, de 
Tuinzaal, werd met behulp van bewoners 
gelanceerd. Bedenker van de naam was 
bewoonster Mevrouw van Vlissingen 
die de gewonnen slagroomtaart enkele 
weken later cadeau deed bij de koffie met 
medebewoners. 

Na het diner was het de beurt aan 
mannenkoor De Sas uit Eindhoven. Met 
een breed repertoire en heel veel plezier 
kreeg dit mannenkoor de Tuinzaal los. 
Er werd meegezongen, de armen gingen 
de lucht in, wat wás het gezellig!

Niemand minder dan 
Harry van Hoof begeleidt 
locatiemanager Pascalle 
Jacobs op piano.

De tuinzaal loopt al vol, we ontvingen maar 
liefst tweehonderd gasten!

Klaar voor de start!

Dhr. Lommen, Dhr. Maatjes, dochter van 
onze 100 jarige bewoonster Mw. Nispel en 
Mw. Berkhoudt onthullen de nieuwe naam 
Tuinzaal.
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Om de bewoners op een speciale manier 
te bedanken had ik Harry van Hoof 
gevraagd of hij mij wilde begeleiden op 
de piano. Alleen organisator Irene Copray 
wist ervan. Harry was er samen met zijn 
vrouw Els en kleinkind Mara die apetrots 
was op haar opa. Ik zong ‘We’ll Meet 
Again’ van Vera Lynn, voor de bewoners, 
en ook voor alle bewoners die ik in de 
afgelopen 6 jaar op Eeckenrhode mocht 
leren kennen. 

Met dank aan alle vrijwilligers, de organisatoren en zelfs kleinkinderen die de handen uit de 
mouwen staken om het feest tot een groot succes te maken.

Lachende gezichten.

Wat een feest met mannenkoor De Sas!
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Wat ben ik ontzettend trots op al 
mijn collega’s, de dienstverleners, de 
vrijwilligers, het bestuur, en ook op de 
architect en het gehele bouwteam. Wat 
hadden we een fenomenale dag en wat 
hebben we een schitterend resultaat met 
de vernieuwde ingang, hal en Tuinzaal! 

Als ik aan 18 november terugdenk 
verschijnt er vanzelf een glimlach 
op mijn gezicht. De reacties achteraf 
waren geweldig en het was een genot 
om al die blije gezichten te zien tijdens 
de openingsdag, het plezier spatte er 
werkelijk vanaf. Het is een eer om op 
Eeckenrhode te mogen werken!

Bewoners van Eeckenrhode, voornamelijk 
U bedankt voor deze prachtdag!

Pascalle Jacobs
Locatiemanager Eeckenrhode

Santé!

Gezellig samen…

Projectleider Bart Paijmans en de trotse 
architect Quinten de Meyere worden uitvoerig 
bedankt door Michael Klok.

De armen in de lucht!
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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

• Inbraakdetectie

• Branddetectie

• Camerabewaking

• Toegangscontrole

Vossenbeemd 110A
5705 CL Helmond

Marconistraat 38 

www.brinkman-beveiligingen.nl

Tel. 085 029 06 28

6372 PN Landgraaf
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Installatieburo Pijnappels staat voor kwaliteit, 
duurzaamheid en servicegericht werken. 
We zijn al meer dan twintig jaar actief in de 
installatiebranche. Wij denken met u mee en 
voeren alles naar wens en tevredenheid uit. 
We zijn expert op het gebied van centrale 
verwarming, loodgieterswerk, dakwerk, zink- 
en koperwerk, duurzaamheid en natuurlijk ook 
voor complete badkamers.

Kortom: bij Installatieburo Pijnappels vindt u 
alles onder één dak!

Spurkstraat 64b
5275 JD  Den Dungen
073 594 2201
www.installatieburopijnappels.nl
peterpijnappels@home.nl

‘BOUWEXPERTS
MET PASSIE’

BOUWEXPERT

www.perfectbouwexperts.nl

 

 

 B.V.

  

 

 

 B.V.
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Serviceflat Eeckenrhode
Irenelaan 9
5583 AD Waalre
telefoon 040 – 2282800 
www.eeckenrhode.nl


