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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 Victory Boogie Woogie,  
Piet Mondriaan.

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

Kleur in huis?
Kleurpsychologie is de studie die nagaat 
welke invloed kleur heeft op stemming, 
gedrag en prestatie van iemand. Het 
is een moeilijk onderwerp want veel is 
cultuurgebonden. Wit kan de kleur van 
een bruidsjurk en in andere landen de 
kleur van dood en rouw zijn. Ook zijn 
er tegenstellingen; slechteriken worden 
vaak in zwarte kledij voorgesteld, terwijl 
rechters in een rechtbank dezelfde kleur 
dragen. Rood kan gevaar maar ook de 
kleur van de liefde betekenen. 
Kijkt u zelf eens van welke kleuren u 
vrolijk of minder vrolijk wordt? Het blijkt 
voor iedereen anders te zijn. Het warme 
zachte roze, het felle geel of donkerblauw; 
het is aan u. De redactie wenst u een 
mooie kleurrijke zomer.
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Terugkerende activiteiten
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Guus Maas

Buurtbus Waalre, 
inmiddels een begrip!

Eeckenrhode Senioren Eetpunt 
van start

Activiteiten vooruitblik
Juli t/m oktober 2018

In memoriam
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Terugkerende 
activiteiten

Voorwoord

Nieuwe bewoners

Lang leve onze privacy!
Heeft u het al gehoord? In de afgelo pen 
maanden heeft Nederland op zijn kop 
gestaan. Alle bedrijven, overheids orga
ni saties, zorginstellingen, vere ni gin gen 
et cetera, hebben zich in allerlei bochten 
gewurmd om uiterlijk 25 mei jl. te gaan 
voldoen aan de AVG. De Algemene 
Verordening Gegevens bescherming 
is een Europese verorde ning met als 
belangrijkste doel de bescherming van 
persoonsgegevens.  
Ook Eeckenrhode heeft stappen gezet 
om aan de AVG te voldoen. En ja, ook de 
kapper en de slager hebben maatregelen 
moeten nemen om de gegevens van hun 
klanten beter te beschermen. Want u moet 
er toch niet aan denken dat informatie 
over uw kleurspoeling openbaar wordt!  
Zonder gekheid, het is heel goed dat onze 
privacy hoog op de Europese agenda 
staat. We worden door het internet 
voortdurend gevolgd en bekeken door 
organisaties die iets van ons willen. 
Echter, naar mijn mening is de AVG 
voor veel kleinere organisaties te ver 
doorgeschoten. 
Heiligt het doel de middelen?

Michael Klok
secretaris VvE “Eeckenrhode”We hebben verwelkomd:

Mevrouw Essink
Mevrouw Pulles

Binnenkort verwelkomen wij:
Mevrouw van Daal
De heer Klamet
Mevrouw Jonkers

–  Bridge voor bewoners Eeckenrhode
 de Tuinzaal, maandagmiddag
– Dagje Sociëteit
 Zomerstop,  juni en juli
– Filmavond
 de Tuinzaal, woensdagavond
– Gym
 de Tuinzaal, maandagmorgen
– Leesclub
 de Tuinzaal, woensdagmiddag
 1x per 4 weken 
– Muziek met Guus
 de Tuinzaal, vrijdagmiddag 15.30 uur 
 27/ 7, 24/8, 21/9, 19/10 en 30/11 2018
– Senioren Eetpunt
 laatste woensdag van de maand
–  Spellenmiddag 
 vrijdagmiddag, oneven weken
– Spreekuur iPad/tablet e.d.
 Sociëteit, 1e donderdag v.d. maand
– Yoga
 Sociëteit, vrijdagmorgen
– Zondagsborrel 
 de Tuinzaal, 16.00 uur

Voor informatie en tijden, kunt u 
terecht bij de receptie van Eeckenrhode
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Klaas en Thera Witteveen wonen 
sinds 2016 op Eeckenrhode. De 
redactie van U had een fijn gesprek 
over onder meer de oorlogsjaren en 
de lessen van het leven.

De Jappenkampen
Thera: “Ik ben in 1935 in Tebing Tinggi 
geboren. Dat stadje ligt 75 km ten zuiden 
van Medan, de hoofdstad van Noord 
Sumatra. Mijn vader werkte bij de Deli 
Spoor weg Maatschappij (DSM). Hij werd 
in 1941 voor militaire dienstplicht op ge
roepen omdat hij vroeger was vrijgesteld 
wegens ‘broederdienst’. Voorjaar 1942 
vielen de Japanners Deli binnen. 
Nederlandse militairen, waaronder mijn 
vader, werden gevangen genomen en 
afgevoerd naar onbekende bestemming. 
Vrouwen en kinderen werden opgesloten 
en later geïnterneerd in gevangenkampen. 
Toen mijn broer 11 jaar werd vond over
plaatsing naar een mannenkamp plaats. 
Pas na de capitulatie van Japan in 
augustus 1945, kwam Albert weer terug. 
Hij werd gebracht door een collega van 
mijn vader die zich in het kamp over hem 
heeft ontfermd. Over mijn vader kregen 
we na de bevrijding via het Rode Kruis 
te horen dat hij door de jappen was 
verscheept naar Formosa, daar na korte 
tijd ziek werd en stierf. Met de bevrijding 
is er ook veel verdriet bij ons drietjes 
bijgekomen.”

Twee maal gerepatrieerd
Thera: “Het was al begin 1946 toen een 
vrachtboot beschikbaar was om ons naar 
Nederland te brengen. De belangrijkste 
bagage die we bij ons hadden was een 
groot metalen ‘BleuBand’ blik met 8 mm  
filmpjes die mijn vader vanaf mijn 
geboorte had gemaakt. Mijn moeder had, 
vlak voordat we het kamp in moesten, 
kans gezien dat blik ter bewaring af 
te geven bij een lepra instituut. Daar 
zouden de jappen wel weg blijven. 
Ongeschonden kon zij na de bevrijding 
het voor haar meest waardevolle materiële 
bezit weer terugkrijgen. De filmpjes zijn 
inmiddels gedigitaliseerd en we kunnen 
tempo doeloe steeds weer met beelden 

“Mijn man heeft heel veel 
“goede eigenschappen”

Interview Klaas en Thera Witteveen

Thera op haar 10de verjaardag
getekend in het Jappenkamp.
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oproepen. Een eskader marineschepen, 
dat vader in 1938 filmde tijdens onze 
bootreis met verlof naar Holland, zien 
we nu als een voorbode van naderend 
onheil. Mijn moeder had inmiddels de 
DSMcollega uit Medan weer ontmoet 
die mijn broer in het mannenkamp had 
opgevangen. Zijn vrouw was in het kamp 
gestorven. Hij vroeg mijn moeder ten 
huwelijk en vertrok in 1947 naar Medan 
om zijn werk weer op te pakken en om 
‘kwartier’ te maken voor ons. Niet lang 
daarna trouwde moeder ‘met de hand
schoen’ en vertrok ik met haar naar Deli. 
Mijn broer Albert bleef achter bij oom en 
tante om zijn HBSstudie in Arnhem af 
te maken. Ik ging in Medan naar de HBS. 
In 1951 werd het zo gevaarlijk vanwege 
de politieke toestand dat moeder en ik 
voor de tweede maal zijn gerepatrieerd. 
Wij zijn toen in NaardenBussum gaan 
wonen waar ik in 1953 ben geslaagd voor 
het betaeindexamen van de Gooise HBS. 
Daarna ben ik bij mijn broer in Delft gaan 

wonen om naar de kweekschool in Den 
Haag te gaan.” Wat heeft het kamp met u 
gedaan? Thera: “Als kind heb ik alles vrij 
gemakkelijk over me heen laten komen. 
We zijn niet ernstig ziek geweest. We 
hebben geen echte honger gehad. Later 
ben ik meer gaan nadenken over die tijd 
en heb echt wel last gehad van al die 
herinneringen.”

Klaas had helemaal geen scooter
Thera: “Ik woonde amper een half jaar in 
Delft toen Albert mij vroeg te helpen om 
een probleem van een studiegenoot op 
te lossen. Er was een studentenfeest én 
een structureel tekort aan vrouwen. Hij 
heette Ludwig en was mij onbekend, maar 
het was een leuk feest met dansen en 
zelfs met een roulettetafel, waar opeens 
geroepen werd: ‘Klaas zet je scooter in’. 
Met deze Klaas heb ik toen veel gedanst. 
Hij stelde bij het afscheid voor om samen 
te gaan schaatsen. Bij het schaatsen was 
het ‘aan” tussen ons. 
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Klaas zei later: ‘Jij vond mij zeker inte
ressant vanwege de scooter, maar ik had 
alleen een oude fiets’ waarop Thera zei: 
‘En jij dacht zeker dat ik kon schaatsen!’.”

Bergafwaarts naar school
Klaas: “Ik ben anno 1929 geboren in 
Herwijnen, een dorpje dat in de Betuwe 
tegen de Waaldijk aanligt. Op driejarige 
leeftijd ben ik met mijn ouders en mijn 
pas geboren zusje naar ’s Heerenberg 
verhuisd, een prachtig stadje met een 
kasteel, bossen, heuvels en met een 
bewaarschool genaamd ‘Berg Opwaarts’. 
Wij woonden op de ‘bult’ vanwaar ik 
met mijn ‘leiterwagentje’ bergafwaarts 
naar school kon glijden. De opmerking 
van mijn buurjongen dat de school 
een verkeerde naam had heeft mij lang 
in verwarring gebracht. In maart 1940 
verhuisden we naar Rotterdam. Twee 

Wat is een cyclotron en wat is een synchrotron?
Dat zijn grote apparaten voor kernfysisch onderzoek. Een cyclotron is een grote magneet 
waarbinnen geladen deeltjes (protonen of deuteronen) in vacuüm en in een spiraalvormige 
baan op zeer hoge snelheid worden gebracht en als straling naar buiten komen. Een 
synchrotron is eveneens een deeltjesversneller maar hierin loopt de racebaan cirkelvormig 
binnen een ringvormige magneet. Daarmee kunnen de deeltjes op veel hogere snelheid 
worden gebracht dan met een cyclotron en ook is er veel minder magneetijzer nodig.
Heyn en Bakker werkten al voor de oorlog op het Philips Nat.Lab. Samen hebben zij een 
plan gemaakt om een cyclotron te bouwen. Heijn heeft met enkele mensen uit Eindhoven 
in een voormalige gasfabriek in Amsterdam zo’n versneller gebouwd. Het operationeel 
worden in 1949 was een uniek gebeuren en een zodanig groot succes dat Philips besloot 
cyclotrons commerciëel te gaan bouwen. Het eerste apparaat werd aan Argentinië 
geleverd door de afdeling Wetenschappelijke Apparaten van de Hoofdindustriegroep PIT 
(later S&I). Al snel volgden orders van gerenommeerde instituten.  
Heyn werd in 1948 hoogleraar aan de TH in Delft. Daar heeft hij het originele plan 
opgevat om een synchrotron te bouwen als leermiddel en studieobject voor studenten. 
Dit type versneller was nog niet eerder gebouwd.  
Bakker werd een jaar eerder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en in 1952 
de eerst directeur van de CERN in oprichting. Dit instituut voor kernfysisch onderzoek 
in Genève werkt momenteel met een deeltjesversneller, type synchrotron, in een cirkel
vormige baan van 27 km rond de stad en op een diepte van 175 m.

Klaas met oude fiets en nieuwe vriendin.
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maanden later werd de binnenstad 
gebombardeerd. Toen we in 1941 naar 
Deventer verhuisden kwam een einde 
aan angstige momenten van luchtalarm, 
overvliegende geallieerde vliegtuigen die 
beschoten werden en soms in de buurt 
neerstortten of bommen loslieten. Na nog 
één jaar lagere school kwam ik in 1942 op 
de HBS om in 1947 naar Delft te vertrekken 
om elektrotechniek aan de TH te gaan 
studeren.”

Werken aan ingewikkelde apparaten
Klaas: “Halverwege mijn studie ben ik 
studentassistent geworden bij prof.dr. 
ir. Heyn. In 1954 studeerde ik af in hoog
spanningstechniek met als afstudeer
werk mijn rapporten over het synchrotron 
(inzet). Na 1¾ jaar Koninklijke Marine 
kon ik aan de slag in de ontwerpafdeling 
Wetenschappelijke Apparaten bij 
Philips in Eindhoven. De eerste jaren 
was ik deelnemer in project teams voor 

cyclotrons, lineaire versnellers en stoot
spanningsgeneratoren (1 megavolt). 
Daarna werd ik chef van de ontwerpgroep 
elektronenmicroscopen, die van de 
Röntgenfabriek werd overgenomen met 
de EM 200. Bij de introductie in 1966 
tijdens het wereldcongres in Kyoto (Japan) 
bleek de opvolger EM 300 zo gewild dat 
diverse grote concurrenten zich gewonnen 
gaven en de productie stopten. Een 
periode waar ik met veel genoegen naar 
terugkijk. Daarna werd het zorgelijk. Het 
lukte de EMA (artikelgroep elektronische 
meetapparaten), waarvan ik technisch 
bedrijfsdirecteur was geworden, niet om 
de vooroorlogse dominantie weer terug te 
winnen op Tektronics en HP. Philips bleek 
organisatorisch te complex om te kunnen 
wedijveren met die jonge mannen in de 
USA die in hun schuurtje gestart waren en 
een wereldbedrijf hadden opgebouwd.”

Huwelijk in de Nieuwe Kerk in Delft
Klaas: “Bij iedere gelegenheid die zich 
voordeed bezocht ik Thera in Delft. Eerst 
vanuit Den Helder, daarna als vrijgezel  
uit Eindhoven. Wij waren inmiddels 
ver loofd. Als ’s zaterdags om 13.00 uur  
Philips sloot, repte ik mij naar het station. 
Thera en ik hadden kans gezien om een 
huis in aanbouw te kopen bij het Stads
wandelpark. Bij het gereedkomen in april 
1957 zijn we in Delft, in de Nieuwe Kerk 
aldaar, getrouwd. Diezelfde dag bleek 
Thera als lerares te zijn ontslagen. Onze 
vier kinderen zijn in dezelfde kamer 
geboren van dat fijne nieuwe huis. Alle 
negen kleinkinderen weten het raam met 
het balkonnetje nog te vinden. Thera 
heeft zich in de jaren daarna intensief 
bezig gehouden met de opvoeding van de 
kinderen. Dat ging heel goed. We hebben 
onze kinderen vrij gelaten in hun keuzes 
en altijd gestimuleerd om zelf keuzes te 
maken. We zijn als gezin op een bepaald 

Ltz. 3de klas Klaas en Thera Prins.
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moment verhuisd naar de Ansbalduslaan 
in Waalre waar we 46 jaar met heel veel 
plezier hebben gewoond voordat we naar 
het prachtige ‘Eeckenrhode’ zijn verhuisd. 
Nog dagelijks prijzen Thera en ik ons 
gelukkig met het geluk dat ook aan ons 
nageslacht beschoren is.”

Wat is de mooiste eigenschap 
van uw vrouw?
Klaas; “Oef, dat zijn er zoveel! Dat is heel 
lastig om uit die vele eigen goede eigen
schappen te kiezen, haha. We hebben 
elkaar altijd heel goed kunnen vinden. Mijn 
vrouw is heel authentiek, is altijd zichzelf 
gebleven. Mijn vrouw is altijd heel erg lief, 
heel zorgzaam en ook heel goed voor onze 
kinderen geweest.” Zijn er ook mindere 
eigenschappen? Klaas; “Ik zou zo graag 
wat meer wandelen. Daar heeft Thera niet 
altijd zin in. Onze mobiliteit is niet meer 
wat het geweest is.”

Wat is de mooiste eigenschap 
van uw man?
Thera; “Mijn man denkt altijd met mij mee. 
Klaas is mijn maatje. Als ik ergens mee 
zit kan ik bij Klaas terecht. Klaas is een 
hele fijne man om mee te leven. We zijn 
inmiddels meer dan 61 jaar getrouwd!” 
Zijn er ook mindere eigenschappen? 
Thera; “ Klaas die puzzelt teveel! Klaas is 
verslaafd aan crypto’s, sudoku’s etc. Hij 
zou eens wat vaker de krant moeten lezen, 
haha.” Klaas: “Als jij ligt te slapen lees ik 
de krant van voor naar achter.”

En wat zijn de lessen die u in 
het leven hebt geleerd?
Klaas: “Wees niet te kritisch op andere 
mensen. Probeer je te verplaatsen in het 
standpunt van de ander, probeer een 
ander te begrijpen en oordeel niet te snel. 
Word niet te gauw boos als domheid 
gepaard blijkt te zijn aan eigenwijsheid.”

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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Geld inzamelen door het verkopen (onder 
andere via Marktplaats) van gekregen 
spullen van bewoners was een taak die de 
heren Stehouwer en Bombeeck een tijd 
geleden op zich namen. En inzamelen dat 
deden ze… 
 
Er kwam zoveel geld binnen dat ze op een 
gegeven moment zeiden; ‘wat gaan we met 
dat geld doen?’. Al snel werd duidelijk dat 
een grote wens in vervulling kon gaan. Een 
jeu de boules baan! 
Er werden plannen gemaakt, teke nin gen 

Opening jeu de boules baan
5 mei 2018

en maten opgezocht, ont wer pen bekeken 
en geschetst door de heren en ook de heer 
van Baaren droeg een steentje bij door 
diverse plannen te visualiseren op papier. 
Uiteindelijk werd gekozen voor een ‘kleine 
baan’ van 3 x 13 meter.
Samen met huismeester Frans Jacobs 
en huistuinman Eric van Wensen werd de 
plaats bepaald, alles uit ge meten en ging de 
schop in de grond. 

Toch bleef het niet alleen bij het aan leggen 
van de baan. Senioren hebben graag een 
plekje om te kunnen zitten en babbelen.  
Zo werd op het laatst een bankje gekocht 
en werden de oude banken die voorheen bij 
de ingang stonden prachtig op ge knapt door 
de ‘tot op het laatst’ zeer bedreven heer 
Bombeeck. 

Alles klaar! ‘En nu nog een officiële 
opening’ werd er geopperd en ook die werd 
gerealiseerd en wel op 5 mei. Iets minder 
officieel dan sommigen wensten maar de 
tijd drong, men wilde aan de bal. De heer 
van Baaren, voorzitter bewonerscommissie, 
nam het woord en met trompet en klarinet
geschal van de Savoy Jazzmen werd het 
lint doorgeknipt en de eerste bal gegooid 
door mevrouw Wijnhoven. Het was een 
prachtworp die met applaus werd bevestigd. 
Het ging zo snel dat we dat moment helaas 
niet vast hebben kunnen leggen.

Zoals u inmiddels heeft mogen zien en 
wellicht ervaren is het project zeer geslaagd 
te noemen en wordt er naar hartenlust 
gespeeld. Een echte aanwinst!
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Voorbereidingen renovatie fase 2
Als u langs de bibliotheek (hal Bver die
ping) loopt dan zult u regelmatig mensen 
intensief zien overleggen, soms zelfs 
discussiëren. In de meeste gevallen zal het 
gaan over de 2e fase van de renovatie. Er 
is hard gewerkt aan alle voorbereidingen. 
Inmiddels is een detailplanning opgesteld 
die bijna per dag duidelijk maakt wanneer 
welke werkzaamheden zijn uitgevoerd. 
Ook de begroting is rond. Kortom er ligt 
een plan, een planning en een sluitende 
begroting. Direct na de bouwvak 

Essence Maze dus...
Renovatie update

(augustus) zal worden gestart met de 2e 
fase van de renovatie. De belangrijkste 
onderdelen van deze fase betreffen het 
vervangen van de grote glazen puien in de 
vide, het opknappen van de hallen op de 
verdiepingen, een nieuwe bibliotheek in 
de hal van de Cverdieping en de realisatie 
van een fysiofitnessruimte op de plek van 
de huidige bibliotheek.

Wel of geen verticale tuin?
Op het moment van dit schrijven kijkt 
de projectgroep bouw/interieur naar de 

Een voorbeeld van een verticale tuin
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mogelijkheden en haalbaarheid van het 
realiseren van een verticale tuin in het 
trappenhuis. Aanvankelijk was het plan om 
hier ‘de natuur naar binnen te halen’ door 
een print van het silhouet van een boom 
af te beelden. Een alternatief plan is om 
beplanting tegen de wand te realiseren, 
een zogenaamde verticale tuin. Één van de 
uitdagingen is hoe het onderhoud van zo’n 
tuin op een betaalbare manier kan worden 
uitgevoerd. De wand is namelijk in totaal 
16,5 meter hoog! Een gespecialiseerd 
leverancier onderzoekt de mogelijkheden.

Nieuwe vloerbedekking
Heel fijn dat zoveel bewoners een reactie 
hebben gegeven op de verschillende 
soorten vloerbedekking in de hal en 
gang van de Cverdieping! De reacties 
liepen uiteen van ‘Alstublieft, laat het C 

worden!’ tot ‘afschuwelijk’. In alle wijsheid 
heeft de projectgroep bouw/interieur 
zich gebogen over de verschillende 
opties. Hoewel aangekondigd was dat 
het geen democratisch proces zou 
worden is, ook kijkend naar de prijs van 
de verschillende opties, de uiteindelijke 
keuze gevallen op de Essence Maze (optie 
C). De vloerbedekking waar de meeste 
stemmen naar uit zijn gegaan. De nieuwe 
vloerbedekking zal in het najaar per 
verdieping worden gelegd.

Dak Tuinzaal leeft
Heeft u het al gezien? De Tuinzaal heeft 
een groen dak gekregen. Het dak is voor
zien van een heleboel sedemplantjes. 
Groen is niet helemaal de juiste typering. 
Toen het dak er net lag was het groen 
en een beetje rood. Op het moment is 
het groen en vooral geel en wit. We zijn 
benieuwd welke kleuren allemaal voorbij 
gaan komen. U kunt het dak heel goed 
zien vanuit de hal van de Cverdieping. 
Zeker de moeite waard om even te gaan 
kijken.

Schilders aan het werk
Kort na de Pinksteren is de schilder 
begonnen met het buitenschilderwerk 
aan de achterzijde van het gebouw. Eerst 
is de lange vleugel aan de beurt. De 
werkzaamheden zijn gestart met reiniging 
van de gevels. Net als aan de voorzijde 
van het gebouw zullen alle blauwe 
elementen aan de gevel een grijze kleur 
krijgen. Het is een grote klus. De schilder 
zal zeker tot en met september bezig zijn.

Nieuw dak
De werkzaamheden voor de vernieuwing 
van het dak van de korte vleugel (zuid
vleugel) zijn praktisch afgerond. Vorige 
week is het dak voorzien van nieuw grind.

De nieuwe vloerbedekking voor hallen en gangen
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Stembureau
Een grote opkomst op 21 maart, de dag 
dat Eeckenrhode als stembureau 
fun geerde. Tot 21 uur was het stembureau 
geopend en daarna werd het sorteren en 
tellen geblazen. 

Paasfair 27 maart
Een goede opkomst tijdens de Paasfair 
op dinsdag 27 maart met zowel interne 
als externe bezoekers. Er kwamen zelfs 
mensen uit Eindhoven voor een kijkje.
Het aanbod (13 deelnemers) was ruim 
en breed. De nieuwe opstelling zorgde 
voor meer loopruimte en zitcomfort voor 
de gasten. De eigengemaakte muffins 
van Brigitte, de paassnoepjes en het 
paasbrood zorgde samen met de muzikale 
omlijsting van Karel de Jong voor een 
complete en gezellige morgen.

Activiteiten terugblik…
Lezing bankieren op maat
De lezing, op dinsdag 27 februari, 
georganiseerd door de heer van Baaren, 
werd druk bezocht. Hieruit blijkt dat men 
behoefte heeft aan bancaire informatie in 
deze tijd van en met vele veranderingen. 

Paasconcert
Zondag 11 maart stond in het teken van 
Pasen. Liederen van de Mattheüs Passion 
van Bach, Tsjaikovski, Schubert werden 
ten gehore gebracht. Speciaal waren 
de liederen (go lovely rose, The jolly 
Miller) van Roger Quilter, een onbekende 
componist in Nederland. Onbekend, 
onbemind en heel prettig om te horen. 
De toegift was Homeward bound van 
Martha Keen, een prachtig, gevoelig 
lied over thuiskomen en thuis zijn, waar 
dan ook. De heren Roel Praas en Palle 
Fuhr Jörgensen hebben genoten van het 
musicale optreden, wat werd bevestigd 
door de bewoners en hun gasten.
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en gedobbeld. Er was een overvloed 
aan mooie en functionele prijzen zodat 
iedereen met een of meerdere prijzen naar 
huis ging. En we sluiten ons aan bij de 
woorden van de heer van Baaren; dank 
voor jullie leuke initiatief! 

Polak lezing 10 april
Naast cardioloog in het St. Anna zieken
huis in Geldrop is Dr. Peter Polak ook 
SCAN arts. Hij krijgt daar mee regelmatig 
te maken om de wens voor levenseinde te 
beoor delen. Op dinsdag 10 april kwamen 
reanimatiebeleid en andere levens
vragen uitvoerig aan bod. Op verzoek 
van bewoners was Dr. Polak na drie jaar 
weer op Eeckenrhode om over deze 
onderwerpen te spreken. Hoewel het geen 
makkelijk onderwerp is, weet Dr. Polak te 
boeien en met groot realisme en bepaalde 
luchtigheid over dit onderwerp te spreken. 
De Tuinzaal zat vol en er werden goede en 
gerichte vragen gesteld. Heel interessant 
en zeker voor herhaling vatbaar.

Gospel trio 
Geheel in stijl traden de heren van het 
Gospel Trio op. Zondagmiddag 15 april 
stond in het teken van het ontstaan van 
de gospel. Chronologisch werd er van 
het oude testament overgestapt naar het 
nieuwe testament en zo door naar de 
slavernij en uiteindelijk de afschaffing 
daarvan. 
Het geheel werd prachtig verwoord met 

Paaslunch
Pasen viel vroeg dit jaar, de vogeltjes 
hadden nog amper eitjes gelegd en het 
zonnetje was wat verscholen achter de 
wolken. Ondanks dat was de Paaslunch 
op 2e Paasdag geheel in Paassfeer. De 
gasten keken na afloop tevreden terug op 
de door catering Content bereidde lunch. 

Casinomiddag met dispuut PEGASUS 
Men was wat huivering om zich op 
te geven voor de casinomiddag op 8 
april. Casino werd, zoals bleek veelal 
geassocieerd met gokken. Al met al, 
werd het een reuze gezellig middag, 
want bij binnenkomst kreeg men zin om 
mee te doen. Er werd, met aan iedere 
tafel ondersteuning van de studenten en 
hun helpers, gekaart, roulette gespeeld 
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teksten en ‘songs’. Op het grote scherm 
werden de songteksten letterlijk 
getoond zodat iedereen kon meelezen of 
mee zingen, gepaard gaande met mooie 
afbeeldingen.

Modeshow 26 april
De nieuwste zomermode werd geshowd 
door de dames van Modehuis Harry 
Kerkhofs onder het genot van een kopje 
koffie, ditmaal voor de eerste keer in 
de vernieuwde Tuinzaal. Zoals altijd 
was er alle ruimte om naar hartenlust te 
shoppen waar dan ook dankbaar gebruik 
van werd gemaakt. Op verzoek van vele 
bewoners gaan we in het najaar en in 
2019 de modeshow naar de middaguren 
verplaatsen.

Koningsdag
Het was even ‘proppen’ in de hal. De 
Tuinzaal heeft nog geen TV signaal, en 
de TV in de hal diende als hulpmiddel om 
het samenzijn tijdens de TV uitzending 
door te laten gaan. Vrijwilligers Atie en 
Florence zorgden voor koffie, oranje 
tompouce en een glaasje oranjebitter, 
waarvoor dank! Robin Bombeeck was 
naarstig op zoek naar de vlag, maar die 
werd op tijd gehesen. In 2019 zal de dag 
een vernieuwde invulling krijgen maar 
Koningsdag zal gevierd blijven worden op 
Eeckenrhode!

Bevrijdingsdag 5 mei
Ja hoor, het is gelukt; op het einde van 
de middag gingen er enkele voetjes van 
de vloer. Wederom was het heel gezellig 
met de charmante heren Savoy Jazzmen. 
Heerlijke muziek met meezingen, klappen 
en het nooit ontbrekende glaasje wijn met 
lekkere hapjes.
Bijzonder aan deze dag was dat, voordat 
de 5 mei viering startte, de opening van de 
jeu de boulesbaan plaatsvond. Hierover 
meer op pagina 9.

Pinksterlunch 21 mei
Heerlijke lunch, als buffet geserveerd, 
met alles er op en er aan. De asperges 
waren heerlijk. En de aspergeparfait? 
Het was even wennen, de meningen 
waren verdeeld; apart, koud, weer eens 
iets anders, nog nooit gehad, proef de 
asperges niet zo goed, of juist wel… 

Lezing Phocas Kroon 
Boeiend en gloeiend om te zien en 
horen hoe vroeger de eerste lampen 
werden gemaakt bij Philips en hoe de 
industriële ontwikkelingen verder gingen 
in Eindhoven rond 1900. Phocas Kroon 
vertelde op dinsdag 5 juni over deze 
periode en liet diverse opnames zien. 
Helaas waren de opnames niet allemaal 
geschikt vanwege verouderde bestanden 
en hebben we sommige filmpjes wel 
kunnen zien en oplossingen gezocht in 
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andere onder meer Engelstalige versies. 
Al met al een interessante avond. 

Trio van Gogh 
Men genoot! De combinatie van beeld, 
verhaal en prachtige muziek wordt en 
werd enorm gewaardeerd door allen. De 
afbeeldingen van werken van Mondriaan, 
omhult door het verhaal over zijn leven 
en vooral zijn ontwikkeling in de kunst 
werden tot uitdrukking gebracht door trio 

van Gogh met muziek uit die tijd zoals 
de bekenden Debussy, SaintSaëns en 
Gerchwin. 

Playbackshow
Basisschool de Meent had weer een 
voortreffelijke show in elkaar gezet.
Deze keer interactief. Men deed mee met 
een quiz, moppen oplossen, luisterde naar 
lied en muziek. Het was weer een waar 
genoegen. We hebben genoten!

Asbest verantwoord  
en veilig verwijderd

 

bel 077 306 1782  
of mail naar  

info@asbestsaneringhetzuiden.nl  
voor een afspraak
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Afscheid van Emmy Tooten, 
gymlerares
Maandag 25 juni gaf Emmy Tooten de 
laatste gymles op Eeckenrhode, na maar 
liefst 31 (!) jaar. Hoewel ze al een aantal 
jaren geleden met pensioen kon gaan, is 
Elly op Eeckenrhode blijven doorgaan. 
Wij danken Emmy voor al die jaren waarin 
ze een belangrijke rol vervulde, beweging 
is voor senioren immers belangrijk! Het 
afscheid werd gevierd met gebak, een 
‘ABC’ en een cadeau van bestuur en 
bewoners.

AVG
Het zal u niet ontgaan zijn, de nieuwe 
Europese privacywet vervangt, de Alge
mene Verordening Gegevens bescher ming 
die op 25 mei 2018 inging. Ook Eecken
rhode heeft er hard aan gewerkt. Wij 
gingen voorheen reeds correct om met 
persoons gegevens, de manier waarop 
moet nu allemaal op papier komen en 
alle medewerkers dienen het juist uit te 
voeren. Inmiddels heeft u meer informatie 
ontvangen wat van u, als bewoner, wordt 
verwacht. Bij de receptie ligt de AVG map 
ter inzage, hierin leest u alle stappen die 
zijn ondernomen en wat wij eraan gedaan 
hebben om aan deze wet te voldoen.

Kim Herfs (Zorgteam Eeckenrhode) 
Op woensdag 21 februari 2018 ging Kim 
Herfs naar het Binnenhof in Den Haag 
met haar vriend Maurice. Zij had zich 
aangemeld om deel te nemen aan een 
zorgbijeenkomst en werd uitgenodigd met 
19 anderen verzorgenden. Kamerleden 
Sofie Hermans en Leendert de Lange 

waren hierbij aanwezig. Sophie Hermans 
(1981) is sinds 23 maart 2017 lid van de 
Tweede Kamerfractie van de VVD. Zij is 
politiek assistent van ministerpresident 
Mark Rutte en was dat eerder van 
minister Stef Blok. Zij is woordvoerder 
langdurige zorg, mantel zorg, thuiszorg, 
persoonsgebonden budget, toezicht zorg 
en jeugd, en kwaliteits  beleid (inclusief 
Nationale zorg autoriteit). Leendert de 
Lange (1972) is sinds 31 oktober 2017 lid 
van de Tweede Kamer fractie van de VVD. 
In de Tweede Kamer is hij woordvoerder 
arbeidsmarktbeleid in de zorg, zorg
beroepen, geestelijke gezondheid, maat
schappelijke opvang, alsmede armoede
beleid en schuld hulp verlening. Alle vragen 
die Kim had werden beant woord en 
uiteraard was er een brain storm sessie met 
alle aanwezigen.

Nieuwsflitsen 
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Samenwerking apotheek
Dit is een kwaliteitsslag, minder risico 
op fouten, herinneringsmeldingen, en 
tijdbesparend omdat bestellingen bij 
de huis artsen veel sneller en efficiënter 
gaan.

Dagbesteding op woensdag
De Dagbesteding die woensdag plaats
vindt is een daverend succes. Op Zorg
kaart Nederland heeft het zorgteam 
intussen een waardering van maar liefst 
een 9,1 gemiddeld! Daar zijn we trots op!

Een dagje Sociëteit
Tijdens de maanden juni en juli, is er, in 
overleg met de deelnemers, een zomer
stop van een dagje Sociëteit. Vanaf 
augustus gaan onze vrijwilligers Loes en 
José weer van start na hun vakanties. 
Onze Syrische vrijwilligster Anji gaat in 
deze maanden meedraaien op de Dag 
besteding. Wij wensen Loes en José een 
heel fijne en welverdiende vakantie toe!

Cateringcommissie
Drie bewoners van Eeckenrhode hebben 
te kennen gegeven in de catering
commissie te willen deelnemen. Twee 
keer per jaar, waarvan één keer met de 
cateraar, komen zij bij elkaar met de 
locatie manager. In juni is de eerste bijeen
komst geweest en hebben afnemers 
van de cateraar een maaltijd enquête in 
kunnen vullen om vervolgens de uitslag 
te evalueren met Catering Content. Doel 
ervan is continue kwaliteit verbeteren.

Vanaf 2019: schoonheids specialiste 
op Eeckenrhode
Henrieke Schroer, aanbevolen door 
onze receptioniste Caroline, heeft een 
praktijk in de buurt van Eeckenrhode. 
Alleen, men moet een trap op om in de 

praktijkruimte te komen. Daarbij heeft 
Eeckenrhode vaker het verzoek gekregen 
om een schoon  heids specialist in huis te 
hebben. Dat kwam mooi samen! Henrieke 
gaat vanaf januari behande lingen op 
Eeckenrhode geven, in de huidige ruimte 
van de fysiotherapie, die tegen die tijd 
naar de B verdieping is verhuisd. Weer 
een mooie service erbij op Eeckenrhode! 
T.z.t. ontvangt u meer informatie.

Natuur doet je goed
Op 20 maart 2018 zijn we begonnen met 
de dinsdagmiddagactiviteit “Natuur doet 
je goed”. De doelstelling om met een 
specifieke groep bewoners de natuur in te 
gaan is tot nu toe geslaagd. De activiteit 
heeft nu een keer of tien plaatsgevonden 
en zowel de 7 deelnemende bewoners als 
ook de vrijwilligers zijn erg enthousiast 
over de activiteit.

Mevrouw Elsen:  
‘Wat mooi dat jullie dit 
initiatief genomen hebben’.

De inhoud van de activiteit is bijgesteld 
en meer afgestemd op de behoeften 
en mogelijkheden van de deelnemers. 
In het begin waren we meer gericht op 
natuurbeleving. Bewoners mochten zelf 
bloemen zaaien en poten of maakten met 
blaadjes en bloemen een natuurschilderij. 
Dat is wel een keertje leuk, maar niet elke 
week. Ook bleven we de eerste weken 
met de activiteit in de eigen tuin of in 
de directe omgeving van Eeckenrhode. 
Nu gaan we meer in en om Waalre op 
pad. We vragen de bewoners of ze leuke 
wandelgebieden of leuke bestemmingen 
weten. Zo wilde de heer Verhoeven graag 
wandelen in de omgeving waar hij, en ook 
mevrouw van Gerwen gewoond hebben. 
Daarom zijn we al 2x naar de Genneper 
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wandelparken in Eindhoven geweest. 
Mevrouw Louwers houdt veel van bloemen 
en leuke terrasjes dus hebben we ook  
een bezoekje gebracht aan tuincentrum  
De Pimpernel. 

Mevrouw Hermans,  
onze oudste deel nemer,  
zei het heel treffend:  
‘Wat goed dat we elkaar 
ontmoet hebben’. 

Mevrouw Romeijn vond het wat leuk dat 
zij, na een wandeling door het Burge
meester Ossepark, een lekker koud biertje 
kon drinken in het nieuwe gemeentehuis 
van Waalre. Ook de vrijwilligers komen 
met suggesties en maakten we o.a. een 
mooie wandeling door de historische 
omgeving van Het Loo in Waalre met zijn 
‘brink’. We merken dat het deelnemen aan 
de activiteit de deelnemers ook stimuleert 
om te praten over hun eigen kennis en 
ervaringen. 

Verder is het van belang om te weten dat 
het succes van deze activiteit mede te 
danken is aan de belangeloze inzet van 
onze vrijwilligers en de samenwerking met 
de interne verpleegkundigen. 
Kortom het in de natuur wandelen, buiten 
zijn, bewegen, ontspannen en afsluiten 
met een bakkie of drankje op een mooi 
terras. Wie wil dat nu niet? 

C. Stehouwer, juni 2018

Hoewel aan aantal bewoners mij al 
kennen van de maandelijkse
muziek bijeenkomsten maak ik 
graag van de gelegenheid gebruik 
om mijzelf nader voor te stellen. 
Regelmatig zien bewoners mij 
binnen Eeckenrhode, veelal met 
een fotocamera, rondlopen en het is 
goed te weten wie dat dan is.

Guus Maas
Even voorstellen…
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en presenteer die in de Tuinzaal via de 
geluidsinstallatie en via de beamer op het 
scherm. Ik probeer daar zo veel mogelijk 
variatie in te brengen zodat het ”voor elk 
wat wils” vorm krijgt. Dat betekent dat aan 
het klassieke karakter niet per definitie 
de hand wordt gehouden. Zo worden 
soms ook orkestrale muziekstukken 
van films gepresenteerd, die overigens 
ook zo langzamerhand een klassiek 
stempel krijgen. Waar beschikbaar wordt 
ook muziek met ballet of opera in beeld 
getoond. 

Ik kan het niet beter verwoorden dan 
de Duitse componist, altviolist, violist,  
muziekpedagoog, organist, muziek
theoreticus en dirigent, Paul Hindemith: 

“Music is a meaningless 
noise unless it touches a 
receiving mind”. 

 
Vrij vertaald:  
“Muziek is een geluid zonder betekenis 
tenzij het een ontvanger raakt” 
Daarom dus: “Voor elk wat wils”.

Ik ben Guus Maas, echtgenoot van Wilma 
Maas Teamcoach Zorg van Eeckenrhode. 
Voor mijn pensionering was ik als 
bankier werkzaam bij de RABO bank. 
Een periode waar ik met veel genoegen 
op terug kijk en die ik nog lange tijd heb 
gemist. Vrijwel onmiddellijk kwamen 
verzoeken om vrijwilligerswerk op mijn 
pad. Nu was ik al vele jaren als bestuurslid 
actief bij de Voetbalvereniging Waalre 
maar na mijn pensionering kwam er wel 
wat extra tijd vrij. Al snel werd ik in het 
bestuur van de Vereniging Senior WEB 
tot penningmeester benoemd. SeniorWeb 
is een landelijke vereniging met 150.000 
leden, 415 cursuslocaties en 2.900 
vrijwilligers. De vereniging is sinds 1996 
actief en richt zich vooral op senioren 65+ 
met als doel de digitale wereld begrijpelijk 
te maken, zodat iedereen het gemak en 
het plezier van computer en internet kan 
ervaren. 

Met mijn pensionering ontstond ook 
ruimte om meer aandacht te besteden 
aan mijn hobby fotografie. Een aantal 
jaren volgde ik ca 30 middagen per jaar 
cursus bij het Centrum voor de Kunsten 
Eindhoven (CKE). Die passie is een beetje 
uit de hand gelopen en neemt veel tijd 
in beslag; met veel genoegen overigens. 
Zo werd ik op verzoek van Wilma ook als 
fotograaf ingeschakeld om de foto’s voor 
het “Smoelenboek” te verzorgen. Een 
mooi fotogeniek object was natuurlijk de 
ingrijpende verbouwing van de Hal en de 
Tuinzaal. Uit de meer dan 1.000 foto’s heb 
ik twee boeken gemaakt die in de Tuinzaal 
ter inzage liggen.

Sinds 1½ jaar ben ik als vrijwilliger ook 
actief met het eens per maand verzorgen 
van (klassieke) muziek. Ik selecteer 
daarvoor geluid en beeld op de computer 
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Vrijwilligers zorgen voor de Buurtbus

Buurtbus Waalre bestaat bijna 8 jaar en 
is niet meer weg te denken uit het straat
beeld van AalstWaalre (en de parkeer
plaats van Eeckenrhode). De Buurtbus 
stopt tijdens werkdagen 9 maal per dag 
(ieder uur) voor de deur van Eeckenrhode. 

De Buurtbus, met sinds kort een nieuwe 
voorzitter; Boudewijn van Agt, wordt 
bestuurd door vrij willigers en rijdt een 
vaste route door Aalst, Waalre en Veld
hoven en rijdt langs belangrijke punten 
binnen de gemeente zoals winkelcentra, 
medische voor zie ningen, MMC Veldhoven, 
apotheken en gemeenschapshuizen. 
Dat de Buurt  bus ook gewaardeerd wordt 
door de bevolking van AalstWaalre is 
duidelijk merkbaar in het stijgend aantal 

passa giers. De Buurtbus verwacht dit jaar 
5.000 passagiers te vervoeren.

Nu ook voor rolstoelen
De chauffeurs zijn servicegericht en 
hulp  vaardig. De chauffeurs helpen u 
als u hulpbehoevend bent bij het in en 
uit stappen. Er is ook plaats voor een 
rol  stoel. Er is geen ruimte voor scoot
mobiels.

Een kaartje kopen?
In de buurtbus reist u met de OVchip kaart 
of de 1ritkaart à € 3,95. De 1rit  kaart kunt 
u kopen bij de chauffeur in de bus. U kunt 
in de bus alleen betalen met pinpas. Voor 
een OVchipkaart kunt u terecht bij de 
receptie van Eecken rhode.

Buurtbus Waalre, 
inmiddels een begrip!
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Dienstregeling

maandag t/m vrijdag — *alleen voor het afzetten van passagiers.

471 van Aalst naar Veldhoven MMC via Waalre
Aalst, Eeckenrhode 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.04*

Aalst, Gorlooplaan 8.17 9.17 10.17 11.17 12.17 13.17 14.17 15.17 16.17 17.10*

Aalst, Sophiastraat 8,19 9.19 10.19 11.19 12.19 13.19 14.19 15.19 16.19 17.12* 

Aalst, Maarten Trompstraat 8.22 9.22 10.22 11.22 12.22 13.22 14.22 15.22 16.22 

Aalst, Spirealaan 8.26 9.26 10.26 11.26 12.26 13.26 14.26 15.26 16.26

Waalre, Ansbalduslaan 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30

Waalre, De Foes 8.35 9.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35  

Veldhoven, MMC Veldhoven 8.41 9.41 10.41 11.41 12.41 13.41 14.41 15.41 16.41

471 van Veldhoven MMC naar Aalst via Waalre
Veldhoven, MMC Veldhoven 8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45

Waalre, De Foes 8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 

Waalre, Ansbalduslaan 8.54 9.54 10.54 11.54 12.54 13.54 14.54 15.54 16.54  

Aalst, Spirealaan 8.58 9.58 10.58 11.58 12.58 13.58 14.58 15.58 16.59  

Aalst, Maarten Trompstraat 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02  

Aalst, Eeckenrhode 9.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04  

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

www.profita.nl

VLOER- EN RAAMBEKLEDING 
DOOR ONS GEMETEN EN GEPLAATST

Wij nemen u al het werk uit handen.

Maatwerk sta-op 
stoelen in leder en 

stof.

uw Woninginrichter

&
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“Hé, jij ook hier?” Bijna de helft van de 
deelnemers aan de eerste editie van het 
Eeckenrhode Senioren Eetpunt kwam van 
buiten Eeckenrhode. En voor diverse deel
nemers was het een weerzien van oude 
bekenden. 

Zo werd bijvoorbeeld de heer Witte veen 
herkend door een oudPhilips collega die 
hem voor het laatst tientallen jaren geleden 
had gezien. Het Eetpunt is met name ook 
bedoeld voor senioren van buiten en 
natuurlijk voor gasten van bewoners.

Eerste keer smaakt naar meer
Op 30 mei j.l. werd voor de eerste keer het 
Senioren Eetpunt georganiseerd. Bijna 
65 senioren hadden zich in de Tuinzaal 
verzameld om samen een warme 3gangen 
lunch te gebruiken. Catering Content had 
echt zijn best gedaan om er iets lekkers 
van te maken. Pascalle Jacobs heette de 
deelnemers van harte welkom en gaf een 
toelichting op de spelregels. Zo moesten 
deelnemers zelf hun drankjes administreren.

Toetje van Rabobank
René Coppens, directievoorzitter van 
Rabobank de Kempen kwam Eeckenrhode 
verrassen met een cheque van € 7.500,! 

De cheque werd namens Eeckenrhode door 
de heer Witteveen in ontvangst genomen. 
Rabobank ondersteunt de initiatieven 
van Eecken rhode om een gevarieerd 
activiteitenprogramma voor senioren, ook 
van buiten Eeckenrhode te orga niseren. 
Eenzaamheid is vaak voor komend probleem 
bij senioren. Rabobank toont met deze 
donatie een grote betrokkenheid bij de 
samen leving.

Gerund door vrijwilligers
Het Senioren Eetpunt wordt voor namelijk 
gerund door vrijwilligers. Zo kan de maal
tijdprijs laag worden gehouden. Het 
betekent ook dat het Eetpunt niet moet 
worden gezien als een ‘normaal’ restaurant.

Volgende keer
Het Senioren Eetpunt wordt iedere laatste 
woensdag van de maand in de Tuinzaal 
georganiseerd. 
Data in 2018: 25 juli, 29 augustus,  
26 september, 31 oktober, 28 november en 
2e kerstdag 26 december.

Gezellig samen eten

Eeckenrhode Senioren  
Eetpunt van start
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Activiteiten vooruitblik…
Juli t/m oktober 2018
Daviro trio
Zondag 1 juli, 15.30 uur
Met violiste Lieke Daniels; de spaanse 
celliste Clara Rivièra Visier en de 
Mexicaanse pianist Guillermo Quintera 
Roas. Het repertoire bestaat uit werken 
van componisten uit de 18de, 19de en 
20ste eeuw (Beethoven, Rachmaninoff, 
Shostakovich), licht klassiek en 
volksmuziek. Een temperamentvol en 
veelzijdig ensemble.

Oldtimer dag
Zondag 15 juli 14.00 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. Mocht u afzien van 
een rit dan kunt u genieten van een hapje 

en drankje en daarbij zal het duo Kauffeld 
ende Jong weer zorgen voor muzikale 
begeleiding. Na afloop zal er mogelijkheid 
zijn om deel te nemen aan het buffet. 
Duimen voor mooi weer.

Opticien in huis
Dinsdag 2 augustus 14.30 uur
Opticien Bram Boogers komt naar 
Eeckenrhode. U kunt een afspraak maken 
via de receptie. Hij zal u ontvangen in 
de bibliotheek. U ontvangt t.z.t. meer 
informatie.

Indonesische middag
Zondag 12 augustus 16.00 uur
Gelukkig kunnen we dit jaar weer voluit 
de Indonesische bevrijding vieren met live 
dance, muziek, mooie kledij en heerlijk 
Indonesisch eten. We gaan er een hele 
mooie gezellige en lekkere middag van 
maken.
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dens met haar muziekvrienden. Wat 
spannend is, dat we nooit van te voren 
weten met welke muziekvrienden Olga van 
der Pennen zal komen. Het programma 
laat daarom nog even op zich wachten.
Bijzonder zal het zeker weer worden.

Lezing over Egypte (o.v.b.)
Dinsdag 23 oktober 19.30 uur
Beelden met een begeleidend verhaal 
verzorgd door Jan Kuijpers, zullen u door 
Egypte voeren en informatie verschaffen 
over de cultuur en geschiedenis van 
het land. Een interessante lezing onder 
andere over piramides, tempels, het graf 
van Toetanchamon en de Nijl. Tevens ziet 
u beelden van Cairo, Luxor, Aswan en 
Abu Simbel.
U ontvangt t.z.t. informatie.

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 taxeren.  
Wie weet ontvangt u deze dag een uitleg 
over herkomst en kwaliteit van diverse 
bezittingen.  
U ontvangt t.z.t. verdere informatie.

Familiedag Croquet open
Zondag 2 september 14.00 uur
Vorig jaar werd ons een prachtige dag 
gegund met mooi spel, heerlijke hapjes en 
vooral enorm veel gezelligheid en samen
werking. 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.

Modeshow Kerkhofs
Woensdag 12 september
Intussen een bekend begrip en ook deze 
dag zal het team Kerkhofs u weer mooie 
kleding showen en kunt u uw garderobe 
aanvullen. 

Olga en haar muziekvrienden
Zondag 7 oktober 15.30 uur
U kent Olga inmiddels van diverse optre
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In memoriam

Sjaan Cuijpers
6 april 1950 – 12 april 2018

Op 5 juni 2015 had onze moeder 
en oma Sjaan Cuijpers haar laatste 
werkdag op Eeckenrhode. Na 15 
jaar in de huishoudelijke dienst nam 
ze afscheid, tegelijk met collega en 
vriendin Dorothé. Met de hele familie 
hebben we haar die dag in Aalst 
opgehaald. In de maanden daarna 
verschoof al haar zorg en aandacht 
als vanzelf van de bewoners op 
Eeckenrhode naar Julian, Bente, 
Robin en Tijn, de kleinkinderen 
waarvan ze zielsveel hield. Maar ook 
Eeckenrhode bleef haar dierbaar: op 
de laatste dag voor haar overlijden 
was ze nog op bezoek en sprak met 
bewoners en medewerkers. Veel te 
kort heeft mama van haar pensioen 
mogen genieten; op 12 april jl. is ze 
helaas onverwachts overleden. 
Wij danken iedereen bij Eecken
rhode voor de steun en warmte 
die onze moeder al die jaren heeft 
mogen ontvangen en die ook wij, als 
haar familie, hebben mogen ervaren. 

Mevrouw Antoinette  
van der Schoot - Gast 

31 mei 1917 – 10 juni 2018

Onze moeder, Netty van der Schoot  
Gast overleed op zondag 10 juni 2018. 
Kort tevoren op 31 mei bereikte ze de 
leeftijd van 101 jaar. Wij hebben met 
droefheid en dankbaarheid in ons 
hart van haar afscheid genomen op 
zaterdag 16 juni tijdens een Dienst van 
Woord en Gebed, met onze familie en 
met diegenen die haar in Eeckenrhode 
jarenlang liefdevol mede hebben 
verzorgd. 
Netty werd gedragen door haar diepe 
geloof en Gods vertrouwen. De laatste 
Sacramenten ontving zij met overgave 
en in het volle bewustzijn.
Netty was 66 jaar getrouwd met 
Wim van der Schoot, ijzerhandelaar 
te Eindhoven. Zij hadden drie 
dochters, 10 kleinkinderen en 16 
achterkleinkinderen. Met de volheid 
van haar open geest en hart heeft ze 
altijd meegeleefd met ons en onze 
gezinnen. Ze heeft erg genoten van 
het bijna 20 jaar wonen op Eecken
rhode. Muziek betekende veel voor 
haar, zij heeft hiervan vooral de laatste 
jaren veel genoten.  

Uit naam van haar drie dochters,
MarieThérèse Nispel  van der Schoot 
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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


