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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 mevrouw Spackler,  
fotograaf Guus Maas

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

De bladeren vallen,
de winter komt er aan…

De loofbomen verliezen hun bladeren 
om zich te beschermen tegen uitdrogen. 
De wortels kunnen vanwege toenemende 
koude steeds moeilijker water opnemen 
en als de boom met haar bladeren door 
zou gaan met verdampen dan zou de 
boom kunnen uitdrogen. Wat een prachtig 
systeem. Wat een prachtige natuurlijke 
processen. Naast de vele natuurlijke 
processen, zijn er ook processen gaande 
op Eeckenrhode, zoals de renovatie 
fase 2. In deze U, kunt u naast allerlei 
andere artikelen, meer hierover lezen. 
Veel leesplezier.
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Terugkerende 
activiteiten

Voorwoord

Nieuwe bewoners

Dronken vogel
Is het u ook opgevallen dat dat ‘lekkere 
weer’ in de afgelopen maanden ook een 
keerzijde had? Toen ik vorige week een 
paar mooie wintergroene varens in mijn 
tuin plantte leek de grond die ik daarvoor 
omspitte wel op poeder. Kurkdroog, 
bizar zo in oktober. Door de droogte zijn 
ecologische systemen in de war, zien we 
veel dood spul in tuinen en plantsoenen 
staan en lijkt door deze weerextremen het 
besef in te dalen dat wij homo sapiens 
toch een grotere impact op onze wereld 
hebben dan onze vriend Trump ons allen 
wil doen geloven. De verandering van ons 
klimaat is één van de grote thema’s van 
het moment. Wereldwijd is er aandacht 
voor CO2-uitstoot en de noodzaak tot 
verkleining van onze ‘ecological-footprint’.

De laatste tijd vliegen veel vogels tegen 
onze ramen. Onlangs liet ik mij in de 
Tuinzaal vertellen dat deze vogels onder 
invloed vliegen. Door de warmte hebben 
besjes aan bomen en struiken een hoger 
alcoholgehalte dan normaal. Vogels die 
deze besjes eten worden vervolgens tipsy 
en vliegen daardoor vaker uit de bocht. 
Niet voor niks dat onze nieuwe glazen 
puien een dezer dagen worden uitgevoerd 
met surrogaat vogels in de vorm van 
stickers. U zult ze ongetwijfeld binnenkort 
zien vliegen.

Michael Klok
secretaris 
VvE Eeckenrhode

We hebben verwelkomd:
De heer Elberse

Binnenkort verwelkomen wij:
Familie Priem
Mevrouw Van Erp
Mevrouw Hayen
De heer Otten
Mevrouw Kuiken

–  Bridge voor bewoners Eeckenrhode
 maan- en dinsdagmiddag in de Tuinzaal
– Dagje Sociëteit
 op donderdag 10.00 – 14.00 uur
– Filmavond
 woensdagavond in de Tuinzaal
– Gym
 maandagmorgen in de Tuinzaal
– Leesclub
 woensdagmiddag
 1x per 4 weken in de Tuinzaal 
– Muziek met Guus
 vrijdagmiddag in de Tuinzaal, 
 2018: 30/11 – 2019: 25/1, 22/2, 22/3
– Senioren Eetpunt
 laatste woensdag van de maand
–  Spellenmiddag 
 Oneven weken in de Tuinzaal
– Spreekuur iPad/tablet e.d.
 1e donderdag v.d. maand Sociëteit
– Yoga
 vrijdagmorgen in de Sociëteit
– Zondagsborrel 
 de Tuinzaal, 16.00 uur

Voor informatie en tijden, kunt u terecht 
bij de receptie van Eeckenrhode.
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Activiteiten terugblik…
Senioren ‘picknick’ 
Het was fantastisch! De kinderen van 
groep 6 van basisschool De Meent uit 
Waalre hebben enorm hun best gedaan 
om het op donderdag 28 juni iedereen 
naar de zin te maken. De tafel werd gedekt 
met zelfgemaakte placemats. Wat een 
variatie; smoothie, cupcake, broodje 
knak, watermeloen, toast, tosti, radijs, 
gewoon te veel om op te noemen. Iedere 
bewoner had een tafelheer- of dame en 
aan de hand van een door de kinderen 
gemaakte menukaart, kon men een keuze 
maken en werd de gekozen lekkernij aan 
tafel gebracht. Het was genieten en heel 
gezellig met gesprekken tussen jong en 
oud. “Weer eens andere praat”, zo werd 
geuit door een bewoner.

Daviro trio 
Werken van Haydn, Beethoven en 
Piazzolla stonden zondag 1 juli op het 
programma. Drie professionals van 
het Daviro trio, brachten met passie en 
vakkundige samenwerking de muziek ten 
gehore. Piano, cello en viool, het blijft 
een prachtige combinatie. We hebben, 
ondanks de warmte, genoten. Vooral de 
componist Piazzolla was een verrassing, 

want mede door het verhaal dat erbij 
verteld werd kwamen de werken nog 
meer tot leven. Weet u het nog? Invierno 
Porteño; een zomer in de haven van 
Buenos Aires, met de in allerlei kleuren 
geschilderde huisjes.

Oldtimerdag 
We kijken terug op een prachtige en 
gezellige dag. Op pagina 17 kunt u 
terugblikken. 

Indonesische middag 
Zondag 12 augustus werd op Eeckenrhode 
traditiegetrouw de bevrijding van Indo-
nesië gevierd. Een programma met 
muziek, dans en Indonesisch eten. De 
heer van Baaren zorgde voor prettige 
achter grondmuziek, de heer Pius van het 
Kuijperke uit Eindhoven bereidde heerlijke 
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huisgemaakte gerechten die als buffet 
werden gepresenteerd en de dag werd 
helemaal vervolmaakt door de prachtige 
dansen uitgevoerd door dansgroep Riang 
Gembira en danseres Elisa Saniga. 
Na afsluiting van het buffet werd, om de 
spijertering te bevorderen, en groupe met 
bewoners en de dansers op het bekende 
lied ‘podjo podjo’ gedanst. Een vrolijke en 
gezellige afsluiting. 

Modeshow 
Na een warme lange zomer was het op 
12 september weer tijd om de nieuwste 
modetrends van de herfst en winter te 
bewonderen en aan te schaffen. In 2019 
zullen er wederom modeshows op het 
programma staan.

Familiedag Croquet Open
We hebben met veel mensen een gezellige  
familiedag mogen beleven. Op pagina 24 
kunt u hierover lezen en enkele foto’s 
bekijken.

Olga en haar muziekvrienden 
Samen met saxofonist Jean Pennings en 
zangeres Odilia Carmen Chirica verzorgde  
Olga van der Pennen op zondagmiddag 
7 oktober een herfstconcert met een 
gevarieerd programma. De jongstleden 
overleden Charles Aznavour werd 
her dacht en diverse genres (met o.a. 
Faure, Manchini, Tsjaikovski) werden 
door hen gespeeld en gezongen. Na het 
zondag middag concert was het gezellig 
‘naborrelen’.

Lezing Egypte 
Wat een gigantische tempels, sfinxen en 
farao’s liet Jan Kuipers ons op dinsdag-
avond 23 oktober zien op het grote 
scherm. Het was de tweede keer dat Jan 
deze lezing verzorgde en ondanks wat 
haperingen en de lege batterijen van de 
microfoons was het heel interessant om 
allerlei van het land, de mensen en hun 
leefwijze te zien en wetenswaardigheden 
te horen. Hoe de pyramides gebouwd zijn 
zullen we waarschijnlijk nooit zeker weten. 
Het blijft speculeren. Dank aan de heer 
van Baaren voor dit initiatief.
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Nieuwsflitsen 
Gym met Heidi Nobel 
Emmy Tooten is jarenlang de persoon 
geweest die de gymlessen verzorgde op 
maandagochtend. Zij is begonnen aan 
haar welverdiende pensioen. Dat was ze 
een tijd geleden al, maar Eeckenrhode 
vaarwel zeggen, daar heeft ze mee 
gewacht. Heidi Nobel heeft het stokje 
overgenomen. We bedanken Emmy voor 
al die jaren trouwe dienst en wensen Heidi 
succes en veel plezier met de gymgroep 
van Eeckenrhode!

Het maandelijkse Senioren Eetpunt
Het Senioren Eetpunt is een waar succes 
mede dankzij al de vrijwilligers die telkens 
weer voor de gasten klaar staan. Elke 
laatste woensdag van de maand kunt u 
terecht voor een drie gangen maaltijd dat 
u samen met andere senioren nuttigt in 
de gezellige Tuinzaal. Meldt u zich bijtijds 
aan, want vol=vol!

AVG privacywet
In de vorige U las u al dat Eeckenrhode 
volop met de nieuwe privacywet AVG bezig 
was. Intussen is het proces afgerond en 
wordt het jaarlijks geëvalueerd. De wet 
heeft echter gevolgen voor fotogebruik. 
Ook in het U magazine. Gelukkig zijn er 
veel foto’s waaruit geput kan worden, 
Guus Maas knipt er vrolijk op los. Wanneer 
iemand niet wil dat er foto’s gepubliceerd 
worden van hem of haar dan zullen deze 
niet worden geplaatst.

Een mooie en warme zomer
Wat hadden we een zomer dit jaar. Zelden 
was het zo vroeg in het jaar en zo lang 
warm. De ‘jeu de boulers’ hadden er 

geluk mee tijdens de avonduren en 
de wandelaars hebben maanden geen 
paraplu hoeven meenemen. Zoals overal 
kleurde het gras geel en niet alle planten 
overleefden de droogte. De bewoners 
werden getrakteerd op een ijsje en de airco 
in de Tuinzaal was voor enkele bewoners 
een ware toevlucht toen de thermometer  
38 graden aantikte. Maar zoals altijd komt de
afkoeling en herstelt de natuur zich vanzelf. 
We maken ons op voor een gezellige 
herfst- en wintertijd met vele activiteiten.

Verrassing 
In het voorjaar van 2019 kunnen we, 
dankzij een familielid met een heel 
bijzondere hobby, een niet-alledaagse 
activiteit ondernemen. Alles verklappen 
doen we nog niet. We gaan ervoor naar 
Budel en voor degenen die willen en 
durven is Eeckenrhode vanaf een heel 
andere locatie te zien. U ontvangt tegen 
die tijd verdere informatie.

Terugkerende activiteiten
Op pagina 3 staat in de eerste kolom een 
overzicht van de terugkerende activiteiten 
op Eeckenrhode. Voor meer informatie 
betreft opgave, tijden en inhoud kunt u 
tijdens kantooruren terecht bij de receptie 
van Eeckenrhode. 

Activiteiten op Eeckenrhode
Mocht u naar aanleiding van flyers of 
andere informatie vragen hebben betreft 
een activiteit dan kunt u altijd terecht 
bij de receptie of Pascalle Jacobs. Zij 
zijn inhoudelijk op de hoogte en kunnen 
u verder informeren. Zo verkrijgt u de 
juiste informatie.
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Spellenmiddag
Om de week is er op vrijdagmiddag 
een spellenmiddag. U en uw gasten 
zijn van harte welkom voor een gezellig 
samenspel. Er is een grote keuze en 
wellicht zit in u de ware spellengenieter.
Vooraf wordt voor u allerlei klaargezet 
inclusief koffie en thee met een koekje 
waarvan u zelf gebruik kunt maken. 

Uit eten bij De Leemer Hoef
Vijftien bewoners zijn gezellig op stap 
geweest naar restaurant De Leemer Hoef 
voor een gezamenlijke lunch.
Met dank aan de bewoners die met hun 
auto medebewoners de mogelijkheid 
boden om mee te rijden!

5000e Passagier Buurtbus
De Buurtbus heeft onlangs de 5000e 
passagier verwelkomd. In de Schakel heeft 
u er alles over kunnen lezen. Eecken-
rhode, waar de Buurtbus haar standplaats 
heeft, werd vanwege dit heuglijke feit 
verrast met heerlijke chocola voor bij de 
koffie. Een bewoonster zorgde voor een 

felicitatie namens de bewoners. We zijn 
blij dat de Buurtbus, onder andere,  
bewoners van Eeckenrhode vervoer kan 
bieden waardoor een grote mate van 
zelfstandigheid mogelijk blijft.

Binnenkort weer onder de mensen
Locatiemanager Pascalle verlangt er naar 
om weer naar de B verdieping te verhuizen 
eind november. Het wordt een prachtige 
ruimte met een betere klimaatbeheersing 
want wat kon het erg warm of koud zijn 
op haar kantoor. Vanwege het afgelegen 
kantoor op de A etage is er minder contact 
met bewoners en collega’s. Bewoners 
komen haar tegen en zeggen; ‘laat me 
eens naar je kijken… ik weet bijna niet 
meer hoe je er uit ziet”. Dat spreekt 
toch boekdelen. Het tijdelijke kantoor 
in de A gang zal, als het kantoor op de 
B-etage gereed is, dienst gaan doen 
als vergaderruimte. En daar is het zeker 
geschikt voor met de rustige ligging aan 
de achterkant van het gebouw en een fraai 
uitzicht over de tuin.

Afbreken en 
weer opbouwen.
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Danskere er de lykkeligste 
mennesker i verden
(Denen zijn de gelukkigste mensen ter wereld)

Interview Bodil Wibier

Waar komt u vandaan?
“Ik ben geboren in 1926 in Hillerød, 30 km 
boven Kopenhagen. In een gezin met 
6 kinderen was ik de op een na laatste.” 
Dus verwend? “Nee, hoor absoluut niet. 
Mijn oudere zus zei dat wel eens, maar 
dat was natuurlijk onzin. Mijn vader 
was hoofd van de gemeentewerken, 
mijn moeder heel geëmancipeerd. Ze 
had het conservatorium gedaan en gaf 
pianoles. Toen het gezin te groot werd 
speelde ze alleen nog piano voor ons. 
Ze is helaas niet oud geworden. Hillerød 
was een ‘koopstad’, een hoofdstad van 
de regio met een duidelijke regiofunctie. 

Ik heb in Hillerød het gymnasium gedaan 
en in 1945 mijn eindexamen. Dubbel-
feest; mijn diploma én de bevrijding. Ik 
heb daarna een jaar aan de universiteit 
het in Denemarken verplichte voorberei-
dende jaar besteed aan filosofie en 
psychologie. Daarna ben ik begonnen 
met fysiotherapie. Al snel leerde ik mijn 
toekomstige man kennen.”

Ervandoor met een Duitse officier
“Bernard Wibier had in de oorlog in het 
verzet gezeten en vervolgens twee jaar 
in een concentratiekamp. Dat heeft hij 
overleefd. Toen hij na de bevrijding thuis 
kwam was zijn vrouw er vandoor met 
een Duitse officier, haar drie kinderen 
achterlatend. De kinderen zijn toen 
opgevangen door de zus van Bernard. 
Na de oorlog was Bernard echt ziek, 
TBC en tyfus. De broer van de Deense 
koning had een kasteel in de buurt van 
Hillerød ter beschikking gesteld als 
kuuroord voor verzetstrijders. Zo nu en 
dan werden Deense burgers uitgenodigd 
om te integreren met de verzetstrijders. 
Zo ook ik, van het een kwam het ander. In 
1948 is Bernard, inmiddels weer hersteld, 
naar Nederland gegaan. Uiteindelijk heb 
ik in 1949 besloten om naar Nederland 
te emigreren en te kiezen voor Bernard. 
In 1950 zijn we voor de kerk getrouwd. 
Dat is toen enigszins in het geniep 1945, net mijn diploma én bevrijd!

8

herfst/winter editie



gegaan omdat Bernard toen feitelijk nog 
getrouwd was met de vrouw die met de 
Duitse officier was vertrokken. In de loop 
van de tijd werd duidelijk dat die vrouw 
in Polen aan de tyfus was overleden en 
daar ook een zoontje had gekregen met 
de nieuwe partner. Op een advertentie 
in de Volkskrant waarin mijn man om 
hulp vroeg reageerde een Amsterdamse 
ambtenaar. Hij had binnen één week 
een overlijdensakte voor ons. Zodoende 
konden we uiteindelijk voor de gemeente 
Amsterdam trouwen.”

9 kinderen, 18 kleinkinderen, 
23 achterkleinkinderen
“We zijn eerst in Den Haag en later in 
Haarlem gaan wonen. In 1951 kwam ons 
eerste kind Marianne. Het zijn uiteindelijk 
6 kinderen geworden, waarvan één zoon 
in 2003 is overleden. Naast onze eigen 
kinderen zijn de 3 kinderen uit het eerdere 
huwelijk van Bernard vanaf 1950 ook bij 
ons komen wonen. Op mijn 24ste had ik 

de zorg voor 3 stiefkinderen en mijn eigen 
dochter, dat was heel wat. Het oudste 
stiefkind (dochter) woont op het moment 
in New York, is 79 jaar oud en zegt nog 
steeds mama tegen me! Bernard was 
banketbakker en had voordat hij in het 
concentratiekamp kwam een konditorei 
in Hoorn. Door zijn lange ziekbed was 
het na de oorlog lastig om weer op te 
starten. Hij is uiteindelijk aan de slag 
gegaan op de financiële afdeling van 
Stork. Dat beviel niet. Hij vond zitten 
achter een buro niet leuk. Hij heeft toen 
de switch gemaakt naar de commercie en 
is aan de slag gegaan als verkoopleider 
voor een margarinefabriek. Ik runde een 
huishouden met negen kinderen. Dat was 
een hele onderneming. Bernard hielp ook 
veel. Hij kookte zo nu en dan. En bakte 
natuurlijk de nodige lekkernijen. En al 
snel zorgde de oudste kinderen voor de 
jongere kinderen.”
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Wim, mijn tweede man
“Door het werk van Bernard hebben we 
opeenvolgend in Deventer, Amsterdam 
en daarna Eindhoven gewoond. Bernard 
is in 1972 op 56-jarige leeftijd overleden 
aan de gevolgen van de TBC die hij in 
het concentratiekamp had opgelopen. 
Heel triest. Op dat moment woonden 
mijn twee jongste kinderen nog thuis. We 
woonden in een kast van een huis aan de 
Hoogstraat in Eindhoven. Dat hadden we 
met al onze kinderen ook nodig gehad. 
(Onlangs kwam ik erachter dat mevrouw 
Spackler die ook op Eeckenrhode woont, 
jarenlang achter ons heeft gewoond, 
en onze kinderen bij elkaar in de klas 
zaten.) Ik heb op een bepaald moment een 
vrijstaand huis laten bouwen in Budel. Na 
12 jaar als weduwe te hebben geleefd heb 
ik Wim leren kennen, mijn tweede partner. 

Wim had een aantal van mijn kinderen 
les gegeven op de HTS. We hebben een 
tijdje samengewoond in Waalre. Dat beviel 
mij niet zo. We zijn toen verhuisd naar 
Ruurlo in de Achterhoek. We hebben een 
2-onder-een-kap huis laten bouwen. Wim 
woonde aan de ene kant, ik aan de andere 
kant. Dat beviel uitstekend. Ook als mijn 
kinderen thuis kwamen, waren ze echt 
thuis. We hebben daar 16 jaar met plezier 
gewoond. Wim is in 2006 overleden. 
In 2007 ben ik weer in Eindhoven gaan 
wonen in het Schuttersbos. Na enkele 
jaren ben ik verhuisd naar een apparte-
ment in Meerhoven.”

Heeft u hier in Nederland ook 
contacten met Denen?
“Weinig. Nadat ik in Nederland ben 
komen wonen heb ik er echt voor gekozen 
om goed in te burgeren. Ik heb de taal 
snel goed leren spreken en heb sociale 
contacten gelegd met Nederlanders. Mij is 
meerdere keren voorgesteld dat ik mij zou 
aansluiten bij een Deense vereniging/club. 
Dat heb ik bewust nooit gedaan.”

Uw dochter heeft met keramiek op 
een Eeckenrhode fair gestaan.  
Waar komt de creativiteit aan?
“Die creativiteit komt niet van de Wibiers. 
Aan mijn kant van de familie (de Deense 
kant) zat wel creativiteit. Mijn broer was 
architect en schilderde, mijn moeder 
maakte muziek en ik heb zelf ook veel 
sculpturen gemaakt en geweefd. Dat 
weven heb ik op moeten geven door 
rugproblemen. (red: het appartement van 
mevrouw Wibier staat vol met sculpturen 
die door mevrouw Wibier zijn gemaakt.). 
Mijn zoon Niels schildert ook.”

Mevrouw Bodil met één van haar creaties.

BODIL WIBIER:

“Het zal met mijn 
vikingenbloed te 
maken hebben.”
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Kijkt u wel eens een Deense film?
“Ik heb geen abonnement op Netflix, maar 
zie regelmatig iets voorbij komen. Ik heb 
mijn kast vol staan met Deense series en 
films. Ik vond de ‘Killing’ en ‘The Bridge’ 
fantastisch om te zien.”

Wat ziet u als belangrijkste verschillen 
tussen een gemiddelde Deen en een 
gemiddelde Nederlander
“Het beeld dat ik daarvan heb 
is vertroebeld. Een Deen is veel 
gemakkelijker dan een Nederlander, ook 
veel gezelliger. In Denemarken moet je je 
af en toe wezenloos zoeken naar een café 
of restaurant. De Denen komen liever bij 
elkaar thuis. En dan altijd met eten.
Toen ik in Nederland kwam wonen was 
Nederland op het gebied van religie 
verzuild. Protestanten, Katholieken 
en hervormden waren allemaal goed 
herkenbaar, want recht in de leer. In 
Denemarken hadden we een Lutherse 
staatskerk. We gingen ééns per jaar 
naar de kerk, met Kerstmis. En deden 
verder niet moeilijk.” Iets positiefs 
over Nederlanders? “Je kunt van een 
Nederlander op aan. Het zijn degelijke 
mensen. Denen zijn gemakkelijker, soms 
te gemakkelijk.”

Heeft u wel eens heimwee?
“Nu niet meer. Dat heb ik wel veel gehad. 
Denemarken blijft mijn vaderland. Ik houd 
heel veel van Denemarken. Dat hebben 
mijn kinderen ook, terwijl ze daar nooit 
hebben gewoond. Ze zijn daar wel heel 
veel op vakantie geweest, ook bij familie. 
Onlangs ben ik met mijn zoon nog een 
paar dagen ‘boodschappen gaan doen in 
Denemarken’. Nadat hij had voorgesteld 
om een echte Deense lunch te bereiden. 
Dat was heerlijk, een echte Smørrebrød-
lunch. Met bier en aquavit (sterke drank).”

Hoe bent u op Eeckenrhode terecht 
gekomen?
“Na jaren alleen in een appartement te 
hebben gewoond vond ik het tijd om 
levensloopbestendig te gaan wonen in 
een gezellige omgeving. Die gezelligheid 
heb ik op Eeckenrhode gevonden. En ik 
heb inmiddels ook een relatie met Rob 
Schlüper, een mede-bewoner! Volgende 
week gaan we voor de tweede keer samen 
een weekje op vakantie naar Griekenland.”

U heeft in uw leven heel wat tegenslag 
gehad. Wat heeft u op de been 
gehouden?
“Mijn vikingenbloed! Haha! Ik heb altijd 
een positieve instelling gehad. Er zijn 
periodes in mijn leven geweest dat ik het 
niet zag zitten. Die heb ik overwonnen. 
Tenslotte zijn Denen de gelukkigste 
mensen van de wereld!”

1950, samen met Bernard en zijn kinderen.
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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.

• Inbraakdetectie

• Branddetectie

• Camerabewaking

• Toegangscontrole

Vossenbeemd 110A
5705 CL Helmond

Marconistraat 38 

www.brinkman-beveiligingen.nl

Tel. 085 029 06 28

6372 PN Landgraaf

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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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

 

 

 B.V.

  

 

 

 B.V.

  

 Eeckenrhode 
Senioren 
Eetpunt
iedere laatste 
woensdagmiddag 
van de maand
12.30–14.00 uur
Irenelaan 9, Waalre
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Pater 
Randag

Toen ik oud genoeg 
was om het te 
beseffen, spraken 
mijn ouders al 
over pater Randag. 
Hij organiseerde 
amusements-
programma’s en 
mijn moeder danste 
daar in. Mijn vader 
was zijn neef. 

Door Manuela Randag, 
personeelslid Eeckenrhode

Ontwerp voor een muurschildering.
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Mijn vader vertelde veel over zijn heeroom 
die kunstenaar was. Ik kreeg door de jaren 
heen een beeld van hem, hoe hij was en 
wat hij deed. Toen ik ouder werd zag ik 
hoe bijzonder zijn werk was. Daarom wil ik 
meer vertellen over deze zeer kunstzinnige 
priester. 

Pater Randag is geboren in Amsterdam als 
Wilhelmus Franciscus Maria Constantinus 
Randag op 18 oktober 1895. Hij volgde 
de priesteropleiding en werd ingekleed 
in 1916 in de Orde der Franciscanen 
minderbroeders en in 1923 tot priester 
gewijd in Weert. Vandaar uit volgde hij de 
opleiding tekenen in Tilburg. In 1926 werd 
hij overgeplaatst naar Amsterdam waar hij 
een vaste standplaats had in de Mozes en 
Aäron Kerk. 

In 1928 volgde hij de opleiding aan de 
Rijksacademie voor beeldende kunsten 
in Amsterdam onder leiding van Richard 
Roland Holst die hem zijn beste leerling 
vond. Hij kreeg zelfs een ereprijs. Hij was 
in de eerste plaats schilder maar ontwierp 
veel paramenten. Hij liet zijn ontwerpen zo 
exact mogelijk reproduceren. Zijn figuren 
zijn in sterke contrastkleuren gemaakt 
met uitbundig kleurgebruik. Daarnaast 
maakte hij mozaïeken en glas in lood 
ramen. Pater Randag heeft zijn dubbele 
roeping gevolgd door bewust te kiezen, 
door middel van zijn kunst, te prediken. 
Zijn atelier had hij in Amsterdam waar hij 
samenwerkte met een andere kunstenaar.

Glas in lood gemaakt door pater Randag.

Pater Randag werkt aan 
een muurschildering.
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Als persoon was hij gereserveerd en 
moeilijk te doorgronden. Tegelijk als 
mens gevoelig en sociaal, nauwgezet en 
plichtsgetrouw. Hij was een harde werker 
die wist wat hij wilde en hij had een 
sterke persoonlijkheid. Mijn vader en zijn 
heeroom hadden een zeer goede band. 
Eens nam heeroom hem mee om te helpen 
bij een muurschildering in de Gezellen 
Kerk in Delft. Ook heeft hij het ontwerp 
gemaakt voor een lamp die mijn vader 
maakte en bij ons thuis hangt. Toen mijn 
vader naar de kunstacademie ging heeft 
hij dat nog meegemaakt. 

Al geruime tijd was de gezondheid van 
pater Randag slecht. Op zondagavond 
22 augustus 1965, hij was net terug uit 
Limburg, voelde hij zich niet goed worden. 
Kort daarna stierf hij en werd begraven 
op het kloosterkerkhof in Katwijk aan de 
Rijn. Natuurlijk valt er nog veel meer te 
vertellen over pater Randag, want hij heeft 
zoveel werk nagelaten dat ik keuzes moest 
maken in hetgeen ik opschrijf. Dit zijn 
enkele werken van hem. 

Geraadpleegde bronnen:
— Mijn ouders 
—  Boeken: ‘Goud, Zilver en Zijden’  

en ‘De Hemel op Aarde’
— Maandblad van de minderbroeders 
— Internet 

Parament 
(de Heilige 
Lambertus) van 
een vierstel op de 
achterkant van een 
kazuifel (1950).

Mozaïek met christus, ook wel 
‘De Duif ’ genoemd. Amsterdamse 
St. Willibrorduskerk (1948).
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Oldtimerdag
Eeckenrhode mocht zich op zondag 15 juli gelukkig prijzen met prachtig 
weer. Ja, inderdaad, het was erg warm en dat mocht de pret niet drukken. 
Het was een super dag met veel publiek, prachtige oldtimers en een goed 
verzorgde catering. Dank zij de hulp van vrijwilligers kon alles tot in de 
puntjes verzorgd worden. Guus Maas heeft tijdens die dag foto’s gemaakt. 
Op deze pagina kunt u even terugblikken en nagenieten.

Mevrouw Wijnhoven poseert in één van de prachtige oldtimers.

Karel de Jong.

Een deel van steun en toeverlaat: 
Marijke, Hélène en Cécile.

De chauffeurstafel (foto dhr. De Jong).Mooie auto’s en even prachtig weer.

Veel moois op een rijtje…
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Onderweg
Ooit sprak Dalai Lama de wijze woorden 
‘the journey is the reward’. Daarmee 
bedoelde hij dat we vaak teveel zijn gericht 
op het eindplaatje en vergeten te genieten 
van de weg daar naartoe. Of we het voor 
wat betreft de renovatie van Eeckenrhode 
helemaal eens kunnen zijn met de Dalai 
Lama valt te betwijfelen. Hoewel, laatst 
vertelde een bewoner (die ook nog in een 
appartement tegen het middengebouw 
woont) het proces van de verbouwing leuk 
en erg interessant te vinden. De meeste 
bewoners kijken uit naar het moment dat 
het grote renovateiproject is afgerond.

Einde is in zicht
De renovatie is nog in volle gang, 
maar wordt wel steeds overzichtelijker. 
In de komende maanden worden 
de werkzaamheden per verdieping 
aangepakt. Op dit moment wordt gewerkt 
op de B-etage. Deze zal eind november/
begin december klaar zijn. Vervolgens 
wordt de C-etage aangepakt en zo 
verder. Per verdieping worden in de hal 
wanden, plafonds en vloerbedekking 
aangepakt. En in alle gangen wordt de 
nieuwe vloerbedekking vernieuwd. Eind 
februari zal op de laatste etage, de E, 
de vloerbedekking worden gelegd.

De belangrijkste 
ontwikkelingen
Puien
Het enkel glas in stalen kozijnen aan de 
achterzijde van het middengebouw is 
voorzien van alumium en dubbel glas. 
Ook de pui boven de hoofdingang is 
vervangen. De vogels rond Eeckenrhode 
zullen er flink van balen dat er minder 
warmte uit ons gebouw naar buiten vliegt. 
In de hal van de B-verdieping is ter plaatse 
van de nieuwe fysio-fitness en het kantoor 
van Pascalle een nieuwe pui geplaatst. 
Wat een verschil!

Ribbels maken plaats voor behang
De ribbelige wanden in trappenhuis 
en hallen worden succesievelijk strak 
gestuct, deels getext en deels behangen. 
Enkele wanden krijgen alleen een nieuwe 
kleur. Bah, wat maken die stucadoors een 
hoop viezigheid.

Renovatie update
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Verticale tuin
Na lang gesoebat is de verticale tuin in 
het trappenhuis een feit. Ja, het zijn echte 
planten. Met een hoogte van 11,85 meter 
is dit voorzover wij weten de hoogste 
verticale tuin in Noord-Brabant. De tuin 
is een soort van levende muur. Iedere 
maand zal een onderhoudsmannetje met 
een snoeischaar op telescoopstok de 
plantjes komen snoeien. Drie maal per 
jaar zal groot onderhoud van de wand 
vanaf een hoogwerker worden uitgevoerd. 
Onzichtbaar is het irrigatiesysteem dat is 
aangesloten op waterleiding en riool.

Fysio-fitness
Naar verwachting zal fysiotherapeut René 
Beusen medio december verhuizen naar 
de nieuwe ruimte in de hal van etage B. 
Deze ruimte wordt voorzien van diverse 
fitnesstoestellen. Het is de bedoeling dat 
er wekelijks onder begeleid kan worden 
gewerkt aan spiermassa en conditie. 
Jippie.

Vloerbedekking
De gangen op de A-etage hebben nieuwe 
vloerbedekking. De vloerbedekking geeft 
de gangen een totaal andere uitstraling. 
De ton sur ton kleurstelling zorgt voor 
een rustgevende en lichte beleving van 
de gang. Sommige bewoners zijn erg 
enthousiast, andere bewoners moeten 
even wennen. Voor alle duidelijkheid, de 
vloerbedekking die is gelegd is met een 
afgetekende meerderheid door bewoners 
gekozen.

Bibliotheek
In december zal de hal op etage C worden 
aangepakt. In de eerste week van 2019 
wordt daar de bibliotheek ingericht met 
leestafel, zitje en heel veel boeken.
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Activiteiten vooruitblik…
November 2018 t/m februari 2019
Lezing – Zorgen voor elkaar
Dinsdag 13 november, 
19.30 – 21.00 uur 
Maria van Engelen, van Wél!zijn de 
Kempen, coördinator Goed voor mekaar 
Waalre zal tijdens de lezing verschillende 
onderwerpen met u bespreken. Het gaat 
over welzijn, zorgen met en voor elkaar en 
ook over mantelzorg en informele zorg.
Er zal tijdens deze avond voldoende 
ruimte zijn om vragen te stellen.

Full House
Zondag 18 november, 15.30 uur
Geen yahtzee, geen casino maar muziek 
en zang staan deze zondagmiddag op 
het programma. Full House (piano, gitaar/
banjo, contrabas, trombone, klarinet/

saxofoon, ritme) komt met 5 man sterk en 
zangeres Els Elverding voor ons optreden. 
We maken er een heuse gezellige middag 
van met mooie, leuke en positieve muziek 
waarbij u kunt denken aan swing muziek uit 
de jaren dertig en veertig met uit schieters 
naar Franse chansons en enkele mooie 
hedendaagse Engelse compo nisten, dit 
alles aangevuld met een ruim assortiment 
Bossa’s en Cha cha cha’s.

Kerstfair
Dinsdag 27 november, 
10.00 – 13.00 uur
Met de naderende kerstdagen is het weer 
volop winkelen tijdens de kerstfair 2018.
Allerlei cadeauartikelen, zowel food als 
non-food, kleding, kerstartikelen, groen en 
bloem zullen voor u worden uitgestald. 
We hopen dat u langskomt… de koffie 
staat klaar!
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Lezing – kunst - met Erna Charbon
Liefde! Kunst! Passie!
Dinsdag 4 december, 
19.30 – 21.00 uur
Historica Erna Charbon gaat u een interes-
sante avond bezorgen. Het thema zal gaan 
over verschillende kunstenaarsechtparen 
die elkaar beïnvloed hebben in hun werk.
U ontvangt t.z.t verdere informatie.

Kerstconcert: met gemengde 
zangvereniging ‘de nachtegaal’
Zondag 6 december, 15.30 uur 
Na de kerstfair gaan we gezellig verder 
met het opbouwen van de kerstsfeer.
Veel nachtegaaltjes komen u een aantal 
uren verwennen met verhaal en zang, vier-
stemmige muziek; van Bach tot Beatles en 
van Mozart tot Anouk en natuurlijk zullen 
kerstliederen niet ontbreken.

2e Kerstdag Kerstlunch
Woensdag 26 december, 13.00 uur
Catering Content bereidt voor u een 
luxe en warme 3-gangen Kerstlunch in 
buffetstijl met muziek én verhaal. Deze 
Kerstlunch is toegankelijk voor bewoners 
met hun familie en gasten. De “bijna 
bewoners’ en ook externen zijn van harte 
welkom, kortom voor iedereen die samen 
met anderen een fijne kerstmiddag op 
Eeckenrhode wil vieren. U ontvangt t.z.t. 
meer informatie. 

Oudejaarsborrel
Maandag 31 december,  
16.00 – 18.00 uur
Komt u ook op deze dag afscheid nemen 
van het jaar? Samen afsluiten; wat is er 
allemaal gebeurd, beleefd en gedaan? 
De glühwein, olliebollen en niet te 
vergeten de favoriete appelbeignets staan 
weer op het menu.

Nieuwjaarsborrel
Vrijdag 11 januari 2019,  
16.00 – 18.00 uur
En dan, opeens, is het 2019. Wat vliegt 
de tijd. We gaan niet afsluiten maar 
vooruitblikken op alles wat gaat komen 
en elkaar een mooi en vooral gezond jaar 
wensen. We hopen dat iedereen elkaar de 
hand komt schudden en dat we allen een 
toost kunnen uitbrengen op het nieuwe 
jaar.
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Lezing – Stijlvol eerbetoon
Vrijdag 8 februari, 15.00 uur 
Stefani de Bie, gespecialiseerd in 
het organiseren van écht persoonlijk 
uitvaarten (het begeleiden van diensten is 
daar een onderdeel van), wil u graag een 
kijkje geven achter de uitvaartschermen 
en daarnaast met u in gesprek gaan over 
levensvragen en wensen ten aanzien van 
afscheid nemen. Een thema dat niet erg 
populair is, wel heel waardevol, zinvol en 
het kan zelfs erg gezellig zijn om hierover 
te praten. Het wordt een middag, met 
prachtige muziek, mooie beelden op 
het grote scherm, een goed verhaal en 
natuurlijk is er koffie met wat lekkers erbij.

Brabantse koffietafel - Valentijn
Donderdag 14 februari, 13.00 uur
Valentijn blijft ons altijd liefdevol wijzen 
op het lief en aardig zijn voor elkaar. 
Team Eeckenrhode gaat u deze dag 
verwennen met een Brabantse koffietafel 
met een Brandewijntje met suiker én 
dit jaar ook de beloofde gebakken 
bloedworst/balkenbrij met gebakken 
appeltjes. Heel fijn als u er bij zult zijn.

Senioren Eetpunt 2018/2019
Noteert u de data alvast in uw agenda?
Een 3-gangenmenu excl. drankjes, 
incl. koffie/thee. Zaal open om 12.30 
uur. Aanvang maaltijd 13.00 uur. Sluiting 
uiterlijk 15.00 uur. Reserveert u s.v.p. 
tijdig want vol = vol.

De data in het komende half jaar zijn:
– 28 november 2018 – € 9,50
– 26 december 2018 (2e kerstdag) – € 29,50
– 30 januari 2019 – € 10,00
– 27 februari 2019 – € 10,00
– 27 maart 2019 – € 10,00

 Eeckenrhode 
Senioren 
Eetpunt
iedere laatste 
woensdagmiddag 
van de maand

Opgeven
Via receptie Eeckenrhode, 
telefoon 040-2282800 of 
receptie@eeckenrhode.nl
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Hendriks installatietechniek is 
gespecialiseerd in Elektrotechniek, 
Telecom, Beveiliging en Domotica.

We brengen u altijd de beste en 
scherpste offerte!

www.hendriksinstallatietechniek.nl

        Elektrotechniek

        Telecom

   Beveiliging

    Domotica

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

‘BOUWEXPERTS
MET PASSIE’

BOUWEXPERT

www.perfectbouwexperts.nl
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Familiedag 
Croquet Open 

‘Zal het gras, wat eigenlijk geen gras 
meer is, wel beloopbaar zijn?, ‘wat doet 
het weer?’ Terugkerende zorgen als het 
team van Eeckenrhode een buitenactiviteit 
organiseert. Wederom waren de weer-

goden ons op zondag 2 september 
goed gezind. Het ging op alles fronten 
goed. Het was een magnifieke gezellige 
familiedag. Kijkt u even mee? 

De winnaar van ‘open croquet 2018’.

Happy vrijwilligers – de dag is 
geslaagd!

Geboeid kijkt men naar de finale.

Een hapje en drankje hoort erbij. Wie zal er gaan winnen?

Genieten van spel, zon en elkaar.
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In memoriam
Henny Rensen

22 februari 1926 –
5 september 2018

‘Zorgzaam, dapper en betrokken’ 
staat er op de gedenkkaart die 
we twee dagen na het overlijden 
van onze moeder in de liften van 
Eeckenrhode ophangen. We krijgen 
spontaan hartverwarmende reacties. 
Ook de herdenkingsplechtigheid 
op zaterdag 15 september, die door 
ruim 125 mensen werd bezocht, 
maakt een onuitwisbare indruk.  
“We missen haar nu al,” horen we 
vaak. De familie is dankbaar voor 
zovele blijken van medeleven en 
realiseert zich dat onze moeder 
en oma vijf geweldige jaren heeft 
gewoond op de bijzondere plek die 
Eeckenrhode heet. 

Dank aan alle bewoners, 
medewerkers en verplegend 
personeel!

Jeanine Rensen
Rik Rensen 

Jan van Eck 
16 december 1937 – 18 augustus 2018

Bedroefd hebben wij 18 augustus 
jongstleden afscheid moeten nemen 
van onze man, vader, schoonvader 
en opa. Op 80-jarige leeftijd is hij 
overleden aan de gevolgen van een 
hersenbloeding.

Jan heeft altijd een zeer actief leven 
gehad. Als luchtverkeersleider was 
hij bezig met zijn vak en zijn hobby. 
Hier ging veel liefde en energie naar 
toe. Daarnaast hield hij van de natuur 
en bestudeerde hij het Jodendom. 
7 Jaar geleden is hij met Len naar 
Eeckenrhode gekomen. Hier heeft hij 
altijd graag gewoond. In het begin 
was Jan actief met de scootmobiel en 
maakte regelmatig een uitstapje. Door 
zijn dementie ging hij echter achteruit, 
waardoor hij naar dagopvang ging. 
Hier heeft hij ook van genoten.

De laatste periode van zijn leven werd 
Jan meer en meer afhankelijk van 
de zorg van Len en zij werd daarin 
gesteund door bewoners en het 
personeel van Eeckenrhode. Daar zijn 
we heel dankbaar voor. Zijn Shalom 
(vrede) zal veel mensen bij blijven.

Namens de familie 
Menno van Eck
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Kunst of Curiosa?
kunst-taxatie dag

Om elf uur stroomden de bezoekers 
binnen en pas tegen vier uur verlieten 
de laatste gasten het pand. De ‘Kunst of 
Curiosa?’ dag op Eeckenrhode werd een 
waar succes. De drie taxateurs hebben 
gedurende de dag vele objecten bekeken, 
besproken en op waarde getaxeerd. 
Het is altijd weer spannend om meer 
te weten te komen over de oorsprong, 
de leeftijd en natuurlijk ook de waarde 
van bijvoorbeeld een familiestuk. Een 
genoeglijke en gezellige dag voor 
iedereen.

Antieke houten platen camera.Details zijn belangrijk.

Paul Dumay aan het werk.

Een antieke scheepslamp.

De bezoekers stromen binnen.
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Kunst of Curiosa?
Wat is het verhaal erachter?

Luisteren naar verhalen tijdens het wachten.

Loepzuiver?

Welk verhaal hoort hierbij?
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Serviceflat Eeckenrhode
Irenelaan 9
5583 AD Waalre
telefoon 040 – 2282800 
www.eeckenrhode.nl


