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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,  
bestuur, redactie
Druk en Print Van den Munckhof

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

Lente, oh wat verlangen
we naar het zonnetje,

een fijne wandeling zonder winterjas, een 
boekje lezen of gewoon lekker zitten op 
het balkon of in de tuin. 
De jeu de boulesbaan roept inmiddels om 
ballen en wil graag publiek om zich heen.
Het gaat er echt van komen. Gelukkig 
heeft het weer haar eigen ritme en hebben 
wij geen invloed op dit prachtige systeem. 
Wist u dat het woord lente afgeleid is van 
‘lang’ en betrekking heeft op het lengen 
van de dagen (‘lengte’)? We hopen dat u 
kunt en gaat genieten van een fijne lange 
lente én natuurlijk het U magazine.

2

3

3

3

7

8

12

13

16

19

20

22

Van de redactie

Terugkerende activiteiten

Voorwoord

Activiteiten terugblik

Schoonheidssalon Eeckenrhode

Interview Toos Essink-Peeren
Een leven vol judo

Wie is
Hilda Tjokrodipo

Nieuwe bewoners

Activiteiten vooruitblik
April t/m augustus 2019

In memoriam

Feestelijke opening etages

Renovatie
fase 2 afgerond!

2

voorjaarseditie



Terugkerende 
activiteiten

Nieuwe bewoners

Voorwoord
Niets blijft zoals het was 
Voor u ligt een nieuw exemplaar van de 
“U”; het blad van en voor bewoners en 
belangstellenden van Eeckenrhode. Wat 
is er toch weer veel veranderd sinds de 
vorige editie van dit blad. 
Ja, het klopt, niets blijft wat het was, alles 
verandert. Dat geldt voor de natuur, u hebt 
het ongetwijfeld gemerkt, het is lente. Laat 
ik u verklappen, dat hoe ouder ik word, 
hoe meer oog ik krijg voor de ongelofelijke 
kracht van de natuur. Hoe wonderlijk is 
het, dat alles wat dood lijkt zomaar fris en 
fruitig tot leven komt. 
Dat niets blijft zoals het was zien we ook 
op Eeckenrhode. Zo spraken we nog 
over de vernieuwing van de Tuinzaal en 
de entree. Nu zijn alle gangen en het 
trappenhuis al weer vernieuwd. Ook de 
praktijkruimte van de fysiotherapeut, 
het kantoor van Pascalle Jacobs en de 
bieb zijn fris en nieuw. De overlast wordt 
vergeten en iedereen geniet. 
Niet alles is vernieuwd, een kenmerkend 
onderdeel is bewaard. Zo zijn de balus-
trades en leuningen van de trappen de 
oude gebleven. Mooie hekken met hun 
typische vorm. Een ankerpunt naar de tijd 
dat Eeckenrhode werd gebouwd. En dat is 
goed. 
Met de blik vooruit en met nieuwe inspi-
ratie wens ik u veel leesplezier en een 
goede zomer. 

Monique Krikhaar
(voorzitter Vereniging 
van Eigenaars 
Eeckenrhode)

–  Bridge voor bewoners Eeckenrhode
 maan- en dinsdagmiddag in de Tuinzaal
– Dagje Sociëteit (in ontwikkeling)
 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, 
 2019: 26/4, 31/5, 28/6, 26/7, 23/8
– Senioren Eetpunt
 laatste woensdag van de maand
– Spreekuur iPad/tablet e.d.
    Ondersteuning bij uw iPad/tablet e.d.
  Volgens afspraak met Andries 

Brouwers: 040-2214333
– Yoga
 vrijdagmorgen in de Sociëteit
– Zondagsborrel 
 de Tuinzaal, 16.00 uur

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

We hebben verwelkomd:
- Familie Priem
- Mevrouw van Erp
- De heer Otten
- Mevrouw Kuiken
- Mevrouw Ponjee
- De heer van Lotringen
- Familie De Vries

Binnenkort verwelkomen wij:
- De heer van Gasteren
- Mevrouw de Heer
- Mevrouw Bol
- Mevrouw Bongers
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Activiteiten terugblik…
Goede doel - ‘Kunst of Curiosa’ naar 
basisschool de Meent in Waalre
In de vorige U heeft u kunnen genieten 
van de diverse foto’s van de ‘Kunst 
of Curiosa’ dag. Een gedeelte van het 
entreegeld is op 20 februari in de vorm van 
een cheque uitgereikt aan de leerlingen 
van basisschool De Meent in Waalre. 
De leerlingen komen regelmatig bij ons op 
bezoek met allerlei activiteiten en dit was 
voor team Eeckenrhode de kans om iets 
terug te doen. Het geld wordt besteed aan 
educatieve spellen.

Lezing ‘Zorgen voor elkaar’
Maria van Engelen, Sociaal-cultureel 
werker bij ‘Wél!zijn de Kempen’ kwam 
op dinsdag 13 november informatie 
verschaffen omtrent de zorg en alles wat 
zich daar omheen afspeelt. Onder meer, 
waar men aan kan kloppen en wat men 
kan doen om elkaar te helpen.

Full House
Het was een gezellig en fijn optreden van 
Full House op zondag 18 november.
De combinatie van piano, gitaar, banjo, 
contrabas, trombone en klarinet/saxofoon 

vormde een mooi geheel. Els Elverding 
maakte het met haar prettige zangstem 
compleet.

Kerstfair 
De kerstfair op dinsdag 27 november 
werd druk bezocht. We zijn blij dat steeds 
vaker mensen van zowel binnen als buiten 
Eeckenrhode een kijkje komen nemen. 
Al met al weer een geslaagde morgen.

Lezing met Erna Charbon
Altijd opnieuw is het genieten met Erna 
Charbon. Tijdens haar lezing met het 
thema ‘Liefde, Kunst en Passie’, sprak 
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zij over kunstenaarsechtparen die elkaar 
hebben beïnvloed in hun werk. Wederom 
boeiend.

Kerstconcert met ‘de Nachtegaal’
Meer dan 25 zangers plus hun begeleiders 
zorgden op zondag 6 december dat het 
podium in de Tuinzaal gevuld was. Er 
was ook veel belangstelling vanuit de 
bewoners dus het werd een gezellige 
middag. 
De zangvereniging bracht merendeels 
kerstliederen, zodat we al een beetje in 
kerststemming kwamen.

2e kerstdag Kerstlunch
Maar liefst 83 gasten zaten aan een mooie 
gedekte tafel tijdens de kerstlunch op 
maandag 26 december. Reuze gezellig en 
het eten was lekker. Er werden gedichten 
voorgedragen door kleinkinderen van 
de familie Wittenveen en Ina van Herk en 

er was live muziek met zang en piano. 
Een fijne dag om op terug te kijken.

Oudejaarsborrel
Oudjaar met oliebollen en appelbeignets, 
we weten het van te voren en toch ver-
heugen we ons. Altijd weer spannend 
hoe de bollen op de 31ste december 
zullen smaken. Het geheel werd compleet 
gemaakt door de heerlijke warme Glüh-
wein verrijkt met port. Smullen en gezellig.

Nieuwjaarsborrel
Opeens was het 2019. En ook de start van 
het nieuwe jaar ging niet aan ons voorbij 
zonder een gezellige ontmoeting op 
vrijdag 11 januari. 
Leon Willemen verrijkte de sfeer met zijn 
veelzijdige muziek, sfeer makend en op 
het einde werden zelfs enkele bekende 
liederen meegezongen. 

Lezing – stijlvol eerbetoon
Stefani de Bie kwam op vrijdag 8 februari 
een lezing houden over afscheid nemen, 
de diverse vormen van uitvaarten, het 
kenbaar maken van wensen. Het werd een 
gemoedelijke middag met muziek van het 
zwanenmeer, met vragen en uitleg over 
alles wat te maken heeft met afscheid 
nemen op een stijlvolle manier. 

5

voorjaarseditie



Brabantse koffietafel – Valentijn
Op 14 Februari Valentijnsdag organiseerde 
team Eeckenrhode een uitgebreide 
Brabantse koffietafel. Tot en met zult 
en balkenbrij en natuurlijk ontbrak het 
brandewijntje met suiker niet. Voor 
wie dat minder graag had was er een 
advocaatje met slagroom. De kleur werd 
zó mooi gevonden dat al snel velen van de 
advocaat zaten te smullen. Glazen te kort 
want zelfs de mannen in het gezelschap 
deden gezellig mee. 

Haring op Aswoensdag
Op de 1ste vastendag, Aswoensdag 
6 maart was het haring happen op Eecken-
rhode. Het was smullen. Alle haringen 
vonden hun bestemming, zonder en met 
uitjes.

Ladies Afternoon
Wat was het gezellig op vrijdag 8 maart. 
Maar liefst 34 vrouwen waren aanwezig om 
een gezellige middag te komen beleven. 
Het was spannend want het programma 
was niet openbaar gemaakt. Bij toeval 
was het Internationale Vrouwendag. 
Dat maakte het geheel nog mooier. 
Met lekkers bij de koffie, yogaoefeningen, 
een handmassage, een quiz met vragen 
over yoga, de huid en allerlei en natuurlijk 
een glaasje toe werd het een hele mooie 

middag. Iedereen heeft zin in de volgende 
vrouwendag.

Feestelijke opening van de etages
Fase 2 is ten einde, de etages en diverse 
ruimtes zijn verbouwd. Het geheel is 
prachtig geworden en dat werd gevierd op 
zondag 24 maart.
Op pagina 20 kunt u nagenieten.
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Wat leuk om me eens even voor te kunnen 
stellen in dit magazine! Mijn naam is 
Henrieke Schroer, ik ben 21 jaar en zou 
graag wat meer vertellen over mijzelf en 
mijn vak als schoonheidsspecialiste. 
2 Jaar geleden heb ik mijn studie afge-
rond en ben ik een schoonheidssalon 
gestart, hier vlakbij in de burgemeester 
van Dommelenlaan en ik vind het ont-
zet tend leuk om nu ook een salon in 
Eeckenrhode te hebben. Ik wil graag dat 
de salon voor alle bewoners een fijne 
plek kan zijn om terecht te kunnen voor 
bijvoorbeeld een pedicure, manicure of 
gezichtsbehandeling. Persoonlijke aan-
dacht en professionaliteit staan centraal.

Schoonheidssalon 
Eeckenrhode

De producten die ik tijdens de behan-
de  lingen gebruik zijn van Eve Taylor. 
Een prachtig merk zonder chemische 
toevoegingen voor een natuurlijke huid-
verzorging. Hierdoor kan iedere huid 
de producten goed verdragen en voelt 
de huid heerlijk verzorgd aan na een 
behandeling. Door de aromatherapie 
geniet u van de heerlijke geuren en komt 
u helemaal tot rust. 
Ik vind het belangrijk om naast de behan-
de lingen mijn kennis up to date te houden 
en heb mij onder andere gespecialiseerd 
in het behandelen van acne, uitvoeren 
van verschillende massages, pedicure en 
het tegengaan van huidveroudering. Ook 
ben ik momenteel bezig met de opleiding 
voedingsconsulent zodat ik de huid niet 
alleen van buitenaf kan verzorgen maar 
ook van binnenuit.
Ik ontvang u graag op dinsdagen in Salon 
Eeckenrhode, appartement A15. Wel is 
het belangrijk dat u eerst een afspraak 
maakt via: 0615122216. Op de dinsdagen 
bent u ook welkom om te komen kijken 
naar verzorgingsproducten of leuke 
cadeautjes zoals biologische geurkaarsen 
of handzeep, parfum, thee, douchegel en 
meer. Als de deur dicht is ben ik aan het 
werk, maar staat hij open, loop dan gerust 
binnen!

Graag tot ziens, groetjes, 
Henrieke 
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Een leven vol judo
Interview Toos Essink-Peeren

Kort nadat mevrouw Essink weer 
thuis kwam op Eeckenrhode, na 
een verblijf van 3 maanden in 
Altea (Spanje) bij haar zoon en 
schoondochter, sprak de redactie 
van U over een leven vol judo.

Waar bent u opgegroeid?
“Ik ben geboren in 1935 in Arnhem, heb de 
slag om Arnhem nog meegemaakt, ik had 
wel dood kunnen zijn. Ik was toen een jaar 
of 9. Er stortte 100 meter bij mij vandaan 
een vliegtuig neer. Wij zijn geëvacueerd 
naar Putten. Toen we terugkwamen was 
alles kapot. Ik ben opgegroeid in een 
katholiek gezin met 7 kinderen; twee 
broers, vier zusjes. Mijn vader was 

inspec teur van een levensverzekeraar. 
We moesten een vreselijk eind lopen om 
bij de kerk te komen. Desondanks houd ik 
nog steeds van wandelen. Naar de kerk ga 
ik niet meer.
Ik heb de lagere school in Arnhem en de 
middelbare school in Utrecht gevolgd. 
Daarna zijn we voor de baan van mijn 
vader naar de Frederica van Pruisenweg in 
Einhoven verhuisd. Daar ben ik bij Philips 
als secretaresse aan de slag gegaan en 
heb daar diverse opleidingen gevolgd. 
Van Utrecht naar Brabant was een hele 
overgang! De taal was anders. Brabants 
verstonden we eerst niet. En Utrecht was 
veel vrijer in diverse opzichten. Ik kan me 
herinneren dat we in Eindhoven op school 

Toos Essink voor een eigen werk

8

voorjaarseditie



na een fluitsignaal in rijen moesten gaan 
staan om in het gelid de school binnen te 
kunnen.’ 

Getrouwd met de buurjongen
‘Vanaf mijn 17e ging ik veel om met mijn 
buurjongen Hein Essink. Hij viel op. Overal 
waar ik was, was Hein ook. Mijn moeder 
zei al snel dat Hein een oogje op mij had. 
Hein deed aan judo en werd kampioen 
van Eindhoven. Ik vond Hein toen best 
interessant. Hij verhuisde naar Haarlem 
om het Cios (sportopleiding) te gaan 
doen. Hein was een echte sportman. Hij 
vond alle sporten leuk behalve zwemmen. 
Kort nadat hij in 1955 terugkeerde naar 
Eindhoven zijn we getrouwd. Onze oudste 
zoon werd in 1955 geboren. We bleven 
als getrouwd stel op een verdieping in het 
huis van mijn ouders wonen. Dat kwam 
toen vaker voor.’ 

1955 was een jaar vol met veranderingen. 
Dat jaar startte Hein Judo-sportschool 
Essink naast de Catharinakerk. Ik kon 

daar aan de slag met de administratie. 
De sportschool liep vanaf het begin 
goed. Ons hele leven draaide om judo. 
Voor Hein als Judoka, als leraar én 
als ondernemer. Niet alleen het bedrijf 
liep goed. Hein behaalde uitzonderlijke 
resultaten als sportman. In 1957 en 1958 
werd hij kampioen van Europa in het 
middengewicht. De grote concurrent in 
die jaren was Anton Geesink. Toen Hein 
en Anton voor 6 weken naar Japan gingen 
voor wedstrijden runde ik de zaak. Ik was 
ook heel druk met de PR (public relations) 
voor de sportschool. Als wij leerlingen 
hadden met goede prestaties stuurden 
we persberichten naar het Eindhovens 
Dagblad. Die werden altijd gepubliceerd.’

‘In 1960 openden we een nieuwe sport-
school aan de Amarillestraat in Eindhoven. 
We gingen boven de sportschool wonen. 
In die periode werd het ook méér dan 
judo. We startten met gymnastiek, aero-
bics en een zwembad. We kregen ook 
steeds meer personeel. Hein kon goed 

Hein Essink en Anton Geesink in Japan

9

voorjaarseditie



delegeren. Echte zorgen over het bedrijf 
of het personeel hebben we nooit gehad. 
Ik deed zelf ook aan judo. Ik heb het tot de 
2e Dan geschopt. Ik kreeg les van Hein. 
In die tijd waren er geen wedstrijden voor 
vrouwen. Dat is nu wel zo. Mensen vragen 
mij wel eens als ik er weer eens alleen op 
uit ga ver de bossen in, of ik dat niet eng 
vind. Ik denk dat mijn judo-ervaring mij 
zelfverzekerd heeft gemaakt.’ 

Ook de kinderen judoka’s
‘In 1961 werd onze tweede zoon geboren, 
in 1968 onze dochter. Toen was het gezin 
compleet. De opvoeding van de kinderen 
is altijd goed verlopen. We hebben nooit 
echte problemen gehad. Achteraf gezien 
is het mij niet helemaal duidelijk waar 
we dat aan te danken hebben. Ook nu 
nog is de relatie met al mijn kinderen en 
kleinkinderen heel goed. Ieder jaar zijn 
we met kerst als hele familie bij elkaar. 
Dat zal ongetwijfeld eens een keer 
ophouden. De jeugd zal op een bepaald 
moment wel eens wat anders willen. 

Onze kinderen hebben alledrie gejudoot. 
En niet onverdienstelijk. De oudste was 
onverschrokken en ging altijd voor de 
winst. Hij is zeven maal Nederlands 
kampioen geworden. Tom, de tweede 
zoon had veel last van wedstrijdstress. 
Hij was en is erg goed als judoleraar. Hij 
en zijn vrouw Karin hebben in 1986 de 
sportschool overgenomen en het succes 
verder uitgebouwd. Die twee vullen elkaar 
goed aan. Hein was 52 jaar oud toen de 
zaak werd verkocht. De sportschool is in 
2007 verhuisd naar de Theo Coomenlaan 
en fors uitgebreid. Ik loop er nog wekelijks 
naartoe om fysiotherapie-oefeningen te 
doen.’

‘Ik ben een natuurmens’
‘Nadat de zaak is overgegaan naar de 
volgende generatie gingen wij leuke 
dingen doen. We hadden een huis in 
Spanje in Moraira. Daar zaten we veel in de 
zomers. Hein was heel handig. We hebben 
heel wat verbouwd in ons vakantiehuis. 
We hielden van reizen. Ik was en ben een 
natuurmens. Ik houd van buitenlucht en 
natuur.’ 

Heeft u nog meer hobby’s? ‘Ik heb veel 
getennist, gewandeld, gezwommen en 
lezen. Toen ik me een tijdje niet helemaal 
lekker voelde ben ik ook gaan breien. Ik 
heb ook veel geschilderd.’
‘Hein is in 2014 overleden aan een 
hartaanval. Daar heb ik het afentoe nog 
steeds moeilijk mee. Het is wreed als 
aan een goed huwelijk door overlijden 
een einde komt. Hein was echt een goed 
maatje voor mij. Als je liefde sterft, sterf 
jezelf ook een beetje. Het goede gevoel 
komt nooit meer terug. Al doe ik nog zo 
mijn best. Zelfs bij het inladen van de 
boodschappen mis ik Hein <Toos lacht>.’

Hein geeft judoles aan zijn vrouw Toos
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Wat maakte uw huwelijk tot  
een succes?
‘Wij zijn bijna 61 jaar getrouwd geweest. 
Tot het laatste moment hebben we veel 
van elkaar gehouden. Hein kon autoritair 
en soms zelfs vervelend zijn. Hij kon ook 
heel lief zijn. De scherpe kantjes gingen 
er door de jaren van af. We konden niet 

zonder elkaar. Hein kon ook zo lief lachen. 
Het succes van ons huwelijk zat hem er in 
dat we elkaar vrij lieten, elkaar de ruimte 
lieten om te zijn wie we wilden zijn. Als ik 
ging fietsen met vriendinnen vroeg Hein 
bijvoorbeeld niet hoe lang ik weg bleef.’

Waarom bent u naar Eeckenrhode 
verhuisd?
‘Ik woonde hiervoor in de Stille Wille, 
heel afgelegen. Mijn oudste zoon begon 
zich zorgen te maken. Mijn kinderen 
wilde graag dat ik meer in de buurt van 
mensen zou gaan wonen. Eeckenrhode 
was een mooie combinatie van een groene 
omgeving in de buurt van winkels en 
openbaar vervoer.  
Kort nadat ik naar Eeckenrhode verhuisde 
viel ik op mijn schouder en liep daardoor 
een blijvende blessure op waardoor 
ik geen auto meer kon rijden. Ik ben 
blij dat ik niet meer afgelegen woon. 
Ik kende geen mensen op Eeckenrhode. 
Er waren wel bewoners die mij kenden, 
of in ieder geval de sportschool en 
sportprestaties van mijn man. Een van 
mijn medebewoonsters heeft zelfs nog 
judoles van mijn man gehad! Het bevalt 
mij erg goed op Eeckenrhode.’

Hein en Toos Essink op de skies 

Hier vierden we een huwelijksjubileum

11

voorjaarseditie



Wat doe je op Eeckenrhode?
‘Ik breng de maaltijden rond. Serveer 
maaltijden in de Tuinzaal, ruim de vuile 
vaat op en doe de afwas. En natuurlijk 
serveer ik kopjes koffie voor de mensen 
die in de zaal eten. Daarnaast maak ik bij 
twee bewoners het appartement schoon.’

Wat doe je als je niet op  
Eeckenrhode werkt?
‘Dan heb ik thuis van alles te doen. Zoals 
bijvoorbeeld de was van mijn dochter. 
Zij woont op kamers in Rotterdam, maar 
beschouwt mij nog steeds als haar 
wasmachine. Ze studeert geneeskunde, 

Wie is ...
Hilda Tjokrodipo

is inmiddels basisarts en doet nu een 
opleiding tot psychiater in Halsteren.
Daarnaast heb ik nog twee oudere zonen, 
die zijn het huis uit. Ik ben getrouwd met 
Trimo, hij is free-lance proces-operator.
En ik houd van dansen, met Trimo! 
Merengua, Poco Poco (soort van line-
dancing), soms Salsa. We dansen als 
we uitgaan. Dat doe ik dan ook graag en 
regelmatig. Dan gaan we meestal naar 
dansfeestavonden. Dat is meestal ver 
weg, in Amsterdam, Rotterdam, Reeuwijk. 
Ik heb nooit op les gezeten. Ik een ben 
soort van autodidact, ik kijk goed naar 
hoe anderen dansen en dan doe ik het 
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na. En ik houd van fietsen. Ik fiets naar 
mijn werk, en als het goed weer is ga ik 
samen met Trimo fietsen naar bijvoorbeeld 
Boshoven, Maarheeze, Schijndel.’ 

Jij bent de hele dag met eten bezig. 
Wat eet jij zelf het liefst?
‘Oosters! Mijn voorouders komen 
uit Indonesië en ik ben geboren en 
opgegroeid in Suriname. Als ik het heb 
over Oosters dan is dat een mengelmoes 
van verschillende keukens. Beetje 
Chinees, beetje Javaans en een beetje 
Surinaams. Ik koop veel ingrediënten 
bij de toko. Je hebt in Eindhoven 
verschillende toko’s. Mijn man kookt ook, 
maar hij houdt van simpel, korte stappen 
snel thuis.
Favoriete gerechten zijn bami, nasi, saté 
en tahoe lontong. En dan natuurlijk mijn 
eigen versies van deze maaltijden.’

Wat is je favoriete muziek?
‘Ik houd van Javaanse muziek zoals 
reggae en krontjong. Muziek gemaakt 

door Javaanse muzikanten. Daar dans 
ik ook op. Zoals Poco Poco danst heel 
goed op Javaanse muziek.’

Wat is de laatste film die je  
hebt gezien?
‘Transformers, een science fiction film. 
Op TV kijk ik graag naar CSI, het 
oplossen van akelige moorden. En 
ik kijk naar waargebeurde verhalen, 
zoals “De reis van mijn leven’ met 
John de Mol. Ik heb zelf 10 jaar 
geleden borstkanker gehad. Dat heb ik 
overleefd. Ik kan mij daardoor makkelijk 
identifceren met mensen die in dat 
programma voorbij komen. 10 jaar 
geleden werd de grond onder mijn 
voeten weggeslagen. Door de diagnose 
borstkanker had ik een somber 
perspectief, was bang dat ik niet meer 
zou meemaken dat mijn dochter zou 
afstuderen. Gelukkig ben ik er nog.’

Wat is je motto?
‘Pluk de dag!’

In memoriam
	
	

Wassenaar/	Den	Haag,	10	april	2019	
	

Met	deze	herinneringskaart	willen	wij	u	bedanken	voor	het	
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Naar Eeckenrhode 
verhuizen?

Wilt u uw huis verkopen? 
Wij denken graag met u mee. 

Bel ons voor een vrijblijvend 
gesprek.

RIAN VAN LEESTRIAN VAN LEEST
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G

Dennelaan 1 - 5583 AC  Waalre - telefoon 040 - 21 21 071 - info@rvlu.nl

Afscheid nemen is al moeilijk genoeg. Het is daarom fi jn wanneer 
u dat in een vertrouwde omgeving kunt doen, uw eigen Waalre.

In een mooie groenrijke omgeving heeft Waalre haar eigen kleinschalige 
rouwcentrum: ‘t Dennehuys, vlakbij Eeckenrhode. In onze warme, 
huiselijke familiekamer kunt u op een ontspannen, intieme en 
ongedwongen wijze afscheid nemen van uw dierbare.

Belangrijk: als u een uitvaartverzekering heeft afgesloten en u woont in 
Waalre, weet dan dat u het recht heeft om gebruik te maken van 
‘t Dennehuys. Ook al laat men bij u de naam van ‘t Dennehuys niet vallen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Rian van Leest. 
Over ‘t Dennehuys, maar ook over een complete uitvaartverzorging. 
Want naast een rouwcentrum heeft u ook daarin een vrije keuze, 
ongeacht uw bestaande uitvaartverzekering.

‘t Dennehuys in Waalre

Heeft u een uitvaart-

verzekering maar wilt u

toch graag weten waar

u aan toe bent als u

door ons de uitvaart

wilt laten verzorgen?

Weet dan dat u altijd

welkom bent voor een

vrijblijvend gesprek.

Zodat u daarna een

juiste keuze kunt maken.

Een keuze die bij u past!

doe je graag in een 
vertrouwde omgeving

Afscheid nemen
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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.

Uithuisservice 
Ruimt leeg en levert op!
U kunt ons bereiken via:
040 293 82 32 of 06 52 36 00 27 
contact@uithuisservice.nl
www.uithuisservice.nl 
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Gestelsestraat 59  
Aalst-Waalre Tel. 040 - 22 13 922

www.profita.nl

VLOER- EN RAAMBEKLEDING 
DOOR ONS GEMETEN EN GEPLAATST

Wij nemen u al het werk uit handen.

Maatwerk sta-op 
stoelen in leder en 

stof.

uw Woninginrichter

&
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Activiteiten vooruitblik…
April t/m augustus 2019

Paasfair
Dinsdag 16 april, 10.00 - 13.00 uur
De deelnemers hebben hun best gedaan 
om het voor u mogelijk te maken een 
kijkje te komen nemen in de Tuinzaal van 
Eeckenrhode. De koffie staat klaar en 
denkt u er aan om contant geld bij u te 
hebben want er is veel te zien en te koop. 
Komt u ook?

2e Paasdag Paaslunch
Maandag 22 april, aanvang 13.15 uur
Catering Content bereidt voor u een luxe 
en warme 3-gangen Paaslunch. Iedereen 

is welkom. U, uw familie en gasten, en ook 
de ‘bijna bewoners’ van Eeckenrhode.
U ontvangt t.z.t. verdere informatie.

Koningsdag
Zaterdag 27 april 
Hunne Majesteiten Koning Willem-
Alexander en Koningin Máxima zijn 
zaterdag 27 april 2019 aanwezig bij de 
viering van Koningsdag in Amersfoort.
In de middag zal er ter ere van de 
verjaardag van de koning in de Tuinzaal 
een oranjeborrel worden geschonken met 
wat lekkers erbij.
U ontvangt binnenkort verdere informatie.

Bevrijdingsdag
Zondag 5 mei,15.30 uur
Een dag om nooit te vergeten. Daarom 
vieren we dit jaar Bevrijdingsdag met het 
duo Rob des Bouvrie en Theo Spanjers. 
Zij komen sfeer maken met bekende 
liedjes van ‘ toen’ van o.a Vera Lynn, 
de Ramblers, Wim Sonneveld, Franse 
chansons en niet te vergeten de bekende 
Vals Musette. 
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Opticien aan Huis
Maandag 6 mei, 14.00 - 16.00 uur
Bibliotheek C etage
Bram Bogers zal in de middag aanwezig 
zijn om u van dienst te zijn. U kunt van te 
voren bij de receptie aanmelden als u een 
afspraak wilt maken. U ontvangt een folder 
in uw brievenbus.

1 Jaar Senioren Eetpunt
Woensdag 29 mei, 13.00 uur
1 jaar Senioren Eetpunt. Een succes! 
Daar besteden we op woensdag 29 mei 
natuurlijk extra aandacht aan. Wij hopen 
dat u er bij zult zijn. Geeft u zich tijdig op 
bij de receptie? 

Basisschool De Meent komt 
op de koffie
Dinsdag 4 juni, 10.30 - 11.30 uur
Kinderen van groep 6 komen naar U toe 
met lekkers voor bij de koffie en leuke 
activiteiten die voor iedereen geschikt zijn.
Ze zijn zich aan het voorbereiden en 
verheugen zich op uw komst.

Weense middag op Eeckenrhode
1e Pinksterdag
Zondag 9 juni, 15.30 uur
De heer Klamet, bewoner van Eecken-
rhode, kwam met het idee om een Weense 
middag te organiseren. Zo gezegd, zo 
gedaan. Deze middag is er een live 
optreden van de heer Othmar Schob 
(zang) en Claudia Peloschek (piano/gitaar). 
Zij brengen onder andere Weense liederen 
ten gehore. Het wordt een echte Weense 
middag met mooie muziek en heerlijke 
Oostenrijkse specialiteiten. 

De Meent komt nóg een keer  
op de koffie
Dinsdag 18 juni, 10.30 - 11.30 uur
Vandaag komt de tweede groep 6 naar 
Eeckenrhode. Met lekkernijen voor bij 
de koffie en diverse activiteiten die voor 
iedereen geschikt zijn.
Zij hopen echt dat u erbij zult zijn.

Chansonnier Edouard
Zondag 14 juli, 15.30 uur
Een heerlijke middag, hopelijk met mooi 
weer, zodat de tuindeuren opengeschoven 
kunnen worden. Met daarbij prachtige 
chansons die singer/songwriter Edouard 
met hart en ziel voor u zal zingen en 
spelen. 
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Senioren Eetpunt 2019
2e paasdag 22 april – € 31,50
€ 10,00 menu op: 
– 29 mei – 26 juni
– 31 juli – 28 augustus
– 25 september – 30 oktober 
– 27 november
2e kerstdag 26 december – € 31,50

Voor uw agenda
Indonesische middag
Zondag 18 augustus,  
vanaf 15.30 uur
Woensdag 15 augustus wordt de 
bevrijding van toenmalig Nederlands 
Indië herdacht. Deze dag herdenken en 
vieren we al jaren op Eeckenrhode, met 
Indonesische dansen, muziek en natuurlijk 
heerlijke Indonesische gerechten. 

Familiedag 2019 op z’n Spaans
Zondag 1 september, vanaf 14 uur
Als ú alvast mooi weer besteld, dan 
zorgen wij voor de verdere invulling.

In memoriam

Anne Marie 
Trapman-Wit

30 juni 1929 –
14 februari 2019

Geboren op Java, gerepatrieerd 
naar Nederland, leerde zij haar 
man Dirk kennen en kregen zij 
twee kinderen. Haar leven was 
gevuld met tuinieren, reizen, 
kunst, cultuur en eigen creativiteit 
o.a. borduren naar eigen 
ontwerpen. En altijd omringd met 
boeken. 

Eerste kennismaking met 
Eeckenrhode was toen Dirk 
er logeerde vanwege werk in 
Eindhoven terwijl het gezin nog 
elders woonde (1968). Na het 
overlijden van Dirk, zocht zij in 
2016 de veiligheid van wonen op 
Eeckenrhode. Hoewel haar wereld 
kleiner werd, bleef zij graag 
meegaan met senioren reizen.

Met een nachtelijke val viel zij uit 
het leven. Na een kort ziekbed 
overleed zij omringd door haar 
familie.
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Lidy Kwakernaak
9 mei 1926 –
8 maart 2019

Lidy en Evert zijn in 2011 in 
Eeckenrhode komen wonen.

Enkele jaren later, in 2014, vierden zij 
daar hun 60 jarig huwelijksfeest met 
een high-tea voor bewoners en Lidy’s 
schilderijententoonstelling. 

Lidy’s engeltjesverzameling werd de 
afgelopen jaren in december door 
velen bekeken.

Wij willen u dank zeggen voor 
de blijken van medeleven naar 
aanleiding van Lidy’s overlijden.

Voorts een woord van waardering 
voor de goede verzorging en 
verpleging die het mogelijk hebben 
gemaakt, dat zij zo lang thuis kon 
blijven.

Ons gezin zal Lidy erg missen.

Familie Kwakernaak

Tutup Pintu

Johanna Maria 
Romeijn-Elders

Ank
Surabaja, 7 december 1932 –

Waalre, 19 oktober 2018
Weduwe van Hans Romeijn

Er was eens een meisje dat als enig kind 
werd geboren in Indië en op zevenjarige 
leeftijd met haar ouders, een KNIL-
officier en een uitgetreden Diacones, 
terugkeerde naar Nederland. Er was 
eens een meisje dat ervoor koos om een 
opleiding tot verpleegster te volgen in 
Amsterdam. Zorgen voor anderen was 
de rode draad in haar leven. Zorgen 
voor gezin, ouders, schoonouders, 
patiënten, vrienden en straatgenoten. 
Er was eens een meisje dat vele plekken 
haar thuis heeft genoemd; Surabaja, 
Breda, Hardinxveld, Soest, Rabat, 
Parijs, Londen, Amsterdam, Paramaribo, 
Rotterdam, Hengelo en de laatste 47 
jaar in Waalre, waarvan de afgelopen 
2 jaar in haar geliefde Eeckenrhode. 
En dit meisje met haar zorgzaamheid, 
humor, zelfstandigheid, directheid, 
eigenwijsheid, onafhankelijkheid, 
hulpvaardigheid, ondeugendheid, 
eigenheid, kwetsbaarheid en grote hart, 
maar bovenal haar liefde voor ons en 
onze kinderen, missen we enorm.

Dag lieve mam.
Anneke, Frank & Joost
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Feestelijke 
opening etages 

Van etage naar etage, zo ging het 
de afgelopen maanden tijdens de 
renovatie fase 2 en zo ging het ook op 
zondag de 24ste maart. 

Op iedere etage was het feest met een 
artiest of een activiteit. Om 17 uur startte 
het buffet, met heerlijke gerechten en om 
19 uur stonden ‘de SAS’-mannen klaar om 
het feest in stijl af te ronden. Het werd heel 
gezellig, zo gezellig dat zelfs de polonaise 
werd ingezet. Schouder aan schouder 
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ging men door de zaal. Aan ieder, die heeft 
meegewerkt aan deze mooie dag, heel veel dank. 
Er zijn veel en mooie foto’s gemaakt met dank 
aan Quinten de Meyere en Guus Maas. Helaas 
kunnen we niet alle foto’s laten zien. Geniet u 
mee van de selectie?
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Op 24 maart j.l. vierden we de 
afronding van de tweede fase van  
de renovatie. In de weken voor die 
dag werden nog heel wat puntjes  
op een i gezet. Een overzicht:

Palmbomen
Sinds vorige maand groeien er 
palmbomen in de hal van de B-verdieping. 
Er staan twee exemplaren van de soort 
Washinghtonia Robusta. De grote heeft 
een hoogte van 3 meter, de kleine van 
2 meter. Deze bomen kunnen zowel 
buiten als binnen staan en kunnen 
tegen 15 graden vorst. Op de hal van 
de B-verdieping zal het niet gaan 
vriezen. De bomen zijn betaald van de 
verkoopopbrengsten van huisraad die 
aan Robin Bombeeck en Cor Stehouwer 
is gedoneerd. De houten plantenbakken 
hebben Robin en hovenier Eric van 
Wensen zelf gemaakt. Deze zien er 
prachtig uit. 

‘Philips’-kast
Philips heeft ooit het initiatief genomen 
om Eeckenrhode te bouwen. En 
nog steeds heeft een deel van de 
bewoners van Eeckenrhode een Philips-
achtergrond. Daarom is de open kast bij 
het zitje in de hal van de B-verdieping 
gebombardeerd tot ‘Philips’-kast. In deze 
kast vindt u mooie voorwerpen die iets 
te maken hebben met Philips. Zo staat er 
bijvoorbeeld een Philips-jubileum bord in 
de kast. De kast is nog lang niet vol. Heeft 
u een mooi voorwerp dat iets te maken 
heeft met Philips voor in deze kast? Laat 
het even weten aan Pascalle Jacobs. 

Renovatie fase 2 afgerond!

Bibliotheek 
Niemand had gedacht dat de nieuwe 
bibliotheek zo mooi zou worden. De 
warme kleuren en intieme zitjes maken 
de bieb een fijne plek om een boek 
uit te zoeken en even te zitten. De 
boekenplanken zijn zo gepositioneerd dat 
grote mensen niet snel hoeven te bukken 
en kleine mensen ook nog bij de hoogste 
plank kunnen. De led-verlichting zorgt 
ervoor dat alle boekenruggen goed te 
lezen zijn. De bibliotheek heeft een brede 
collectie, ook van grote-letter boeken.
Leffert Schuringa en zijn vriendin Thea 
hebben zich over de collectie ontfermd. 
De collectie wordt zo nu en dan aangevuld 
met/ververst door nieuwe titels.

De ‘Philips’-kast
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tegeltjes zijn grijs geschilderd. Dat zorgt 
voor een frisse uitstraling. En als u dan 
toch over de balustrade naar beneden 
kijkt, is u de dikke rode leiding al eens 
opgevallen die loopt vanuit het souterrain 
helemaal naar boven? Dat is een 
voorziening voor de brandweer. In geval 
van brand worden blusslangen op deze 
leiding aangesloten. De architect vond het 
mooi om deze leiding een accentkleur te 
geven.

De vloer onder de tuin is geschilderd 

30 extra kunstwerken
Is het u opgevallen dat er weer veel 
nieuwe kunst in het gebouw hangt? Er zijn 
30 nieuwe werken opgehangen. Evelyn 
Scheepers heeft de plekken bepaald waar 
wat komt te hangen. Voor een goede 
balans is ook wat gewisseld met werken in 
de gangen. Eeckenrhode bezit inmiddels 
bijna 100 kunstwerken van jonge 
Nederlandse kunstenaars.

De nieuwe bibliotheek

Bewegwijzering
In de hallen zijn sinds kort 
bewegwijzeringsborden te vinden. 
Iedere etage heeft een etage-aanduiding 
gekregen waardoor het vanuit de lift te 
zien is waar u bent. Voor de ingang van 
iedere gang vindt u een bordje met de 
appartementnummers.

Zo weet u waar u bent
 
Vloer onder verticale tuin
Voor mensen die hoogtevrees hebben of 
het vervelend vinden om een diepte in te 
kijken zal het niet zijn opgevallen. De vloer 
onder de verticale tuin in het trappenhuis 
is geschilderd. De zwart-wit gevlamde 
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