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Uitslag 
Wie = Wie 
Quiz
De Wie = Wie Quiz prijsvraag 
de U-wintereditie is gewonnen 
door mevrouw Hof. Zij heeft de 
slagroomtaart gewonnen.

Met dank aan alle deelnemers.

Nieuwe 
bewoners
De volgende nieuwe bewoners 
hebben we verwelkomd:

Mevrouw Heijs
De heer Janssen
Mevrouw Mutsers
Mevrouw Avenarius

Colofon
‘U’ is een uitgave van Eeckenrhode.

Coördinatie en redactie  
Pascalle Jacobs, Irene Copray
Tekst Bewoners van Eeckenrhode, 
bestuur, redactie
Omslagfoto Illustratie van een primula
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.

Van de 
redactie
Vele mooie, leuke en liefdevolle 
inzendingen, zelfs een aantal 
eigen geschreven gedichten,  
zijn via e-mail, post en diverse 
brievenbussen door de redactie 
ontvangen. Wat een prachtig 
geheel is het geworden.

Dank aan allen voor de prachtige 
proza, poëzie en foto’s, die deze 
jubileumuitgave tot een waar 
pronkstukje maken.

De redactie wenst u leesplezier, 
wellicht herinneringen, 
overpeinzingen en mooie 
momenten toe.

2

jubileum editie



Primula
We hadden ons jubileumjaar toch anders 
voorgesteld. De organisatie van diverse 
activiteiten ter ere van het 60-jarig 
bestaan van Eeckenrhode stond in de 
steigers. In ieder geval een deel van die 
activiteiten kan nu helaas niet doorgaan. 
Wat wel doorgaat is de verschijning van 
deze jubileumuitgave. U heeft de 25ste 
uitgave van magazine ‘U’ in handen! In 
de lente van 2013 verscheen de eerste 
uitgave. Ik wil hierbij alle bewoners die 
hebben meegewerkt aan interviews, Irene 
Copray, Pascalle Jacobs, Guus Maas, 
adverteerders en alle andere mensen die 
in de afgelopen jaren hebben bijgedragen 
aan de ‘U’ heel hartelijk bedanken. Het 
schrijven voor de ‘U’ komt vaak naast 
de reguliere werkzaamheden, vaak in de 
avonduren. Ik hoop dat er nog veel mooie 
uitgaven mogen verschijnen!
Deze ‘U’ is speciaal omdat deze in het 
teken van de bijzondere tijd staat waarin 
wij leven. Dit Voorwoord is ook langer 
dan normaal. Omdat op deze pagina 
normaal gesproken ook een overzicht van 
activiteiten staat. Die zijn er nu niet! Dus 
ik kreeg het verzoek om deze pagina vol 
te schrijven…

Emoties van blijdschap over het behalen 
van het 60-jarige bestaan van Eecken-
rhode hebben plaatsgemaakt voor angst 
en verdriet over de gevolgen van het 
COVID-19 virus. We zijn met zijn allen door 
de rouwcurve van Kubler-Ross gegaan; 
ontkenning - een aantal wereldleiders 
nogal lang, boosheid, onderhandeling, 
acceptatie en berusting. De rouwcurve 
wordt ook wel acceptatie curve genoemd 
en illustreert de volgorde van emoties en 

gedragingen als we worden geconfron-
teerd met tegenslag. De één doorloopt 
de curve sneller dan de ander. Sommige 
mensen zijn nu nog heel boos, anderen 
zien ook de voordelen van de ‘intelligente 
lockdown’.

Gelukkig is de sterkste emotie die 
wij kennen HOOP. Hoopvolle mensen 
presteren beter, hebben meer zelfver-
trouwen en zorgen fysiek ook beter voor 
zichzelf. Hoop ondersteunt onze intieme 
banden, geeft ons leven een doel en 
betekenis en is de bouwsteen van liefde. 
En hoop geeft voor mensen die geloven 
de kans om te verbinden met een hogere 
macht, een God. De emotie hoop is een 
onontbeerlijke emotie voor mensen die 
ouder worden! We hopen met zijn allen 
dat het virus weer snel verdwijnt en we 
het normale leven weer kunnen oppakken. 
Dat we weer gewoon bij elkaar op 
bezoek kunnen, alle leuke activiteiten op 
Eeckenrhode weer kunnen worden gestart 
en we met elkaar het 60-jarig jubileum 
kunnen vieren! Daarom staat op de cover 
van deze jubileumuitgave een Primula. 
Primula betekent eerste, primeur en 
verwijst naar het gegeven dat de Primula 
een van de eerste bloeiers van het jaar 
is. De plant staat voor hoop en een nieuw 
begin.

Michael Klok
secretaris 
VvE Eeckenrhode
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Eeckenrhode viert 
diamanten feest 

Wij vierden in september afgelopen jaar 
nog de 75-jarige bevrijding van Waalre 
en Eindhoven. Amper een half jaar later 
zijn we met elkaar in een onwerkelijke 
crisis beland. Hoewel de corona pandemie 
onvergelijkbaar is met de verschrikkingen 
van de oorlog, zijn er echter wel degelijk 
parallellen te trekken in maatschappelijke 
en economische zin. Angst voor wat 
mogelijk nog komen gaat en isolement en 
eenzaamheid zijn eveneens kenmerkend 
voor oorlogssituaties. 
Aan de andere kant zijn er ook onmis-
kenbaar positieve ontwikkelingen die 
samenhangen met de corona crisis. We 
zien het gemeenschapsgevoel en de 
onderlinge solidariteit fors toenemen na 
een lange periode van individualisering. 
We zien een stijging van het aantal vrij-
willigers en we zien veel initiatieven van 

bewoners, familie van bewoners, Vrienden 
van Eeckenrhode, en medewerkers 
allemaal bedoeld om u te helpen, te 
onder steunen en op te vrolijken in deze 
moeilijke tijd. En gelukkig zijn er ook veel 
digitale oplossingen waarmee we zonder 
besmettingsgevaar met elkaar kunnen 
communiceren ook met beeld en geluid. 
Waalre is tot nu toe relatief gespaard door 
het virus en dat heeft alles te maken met 
het feit dat we met elkaar er het beste 
van maken en ons uitstekend houden 
aan de genomen maatregelen, die zeker 
niet mals zijn. En dat gaan we met elkaar 
volhouden tot het moment dat het ergste 
besmettingsgevaar is geweken, of dat er 
een vaccin beschikbaar komt. 
Een andere mogelijk positieve ontwikke-
ling, die ik zie, is dat we weer anders, 
bescheidener aan zullen gaan kijken 

Het is alweer 5 jaar geleden dat ik bij gelegenheid 
van het 55 jaar bestaan van Eeckenrhode de 
feestrede mocht uitspreken. Nu, bij het diamanten 
feest, wordt mij wederom gevraagd het woord tot u 
te richten. Ik doe dat nu noodgedwongen op papier 
vanwege het Coronavirus. Een bizar moment in 
de wereldgeschiedenis, dat niemand van ons in 
directe zin zag aankomen.
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tegen de wereld zoals die zich de 
laatste decennia ontwikkelde. Met de 
ongebreidelde groei van de wereld-
bevolking, de daarmee samenhangende 
voedselvoorziening en de economie 
wordt een zwaar beroep gedaan op onze 
thuisbasis, moeder aarde. En steeds heeft 
dan de natuur het laatste woord. Ouderen 
zoals u hebben het allemaal al meer dan 
eens voorbij zien komen en er bij tijd en 
wijle ook al voor gewaarschuwd. En toch 
lijken we met elkaar pas wakker te worden 
als het levensecht dichtbij ons komt. 
En dan kijk ik weer naar Eeckenrhode 
waar de afgelopen vijf jaar weer veel is 
gebeurd. Mensen staan weer in de rij om 
op Eeckenrhode te komen wonen. De 
grote opknapbeurt van de afgelopen jaren 
heeft een duidelijke positieve uitwerking 
gehad. Vijf jaar geleden zei ik daarover: 
Met het groeiend aandeel ouderen in de 
samenleving en zeker ook in Waalre, zal 
er altijd een duidelijk perspectief blijven 
voor woonvormen als deze. En zeker als 
deze op een dergelijke prachtige plek 
zijn gevestigd. Eeckenrhode zal wel mee 
moeten groeien met de veranderende 
behoeften van de ouderen van nu, die 
gemiddeld langer vitaal blijven dan 
vroeger en gemiddeld ook ouder worden. 
Dat gaat zeker niet vanzelf; daar bent 
u allen gemeenschappelijk met hulp 
van anderen verantwoordelijk voor. Ik 
wens u allen toe dat u daarin slaagt en 
Eeckenrhode ook voor de komende 
generaties beschikbaar blijft. 

Ik hoop oprecht dat we dit jaar het 
diamanten feest ook gewoon weer samen 
kunnen vieren; uitstel zal zeker geen 
afstel zijn. Van harte proficiat met jullie 
diamanten feest en tot ziens. 

22 april 2020, 
Jan W. Brenninkmeijer 
Burgemeester van Waalre
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Nieuwsflitsen

Hartverwarmend
Wat een mooie initiatieven voor 
Eeckenrhode en haar bewoners in 
een moeilijke tijd. In deze U komen 
tal van voorbeelden voorbij. Maar 
ook langs deze weg een enorme 
DANK JE WEL voor alle bloemetjes, 
plantjes, presentjes, kaarten 
en mailtjes vanuit familieleden, 
bewoners, dienstverleners, bekende 
en onbekende bedrijven, kinderen 
van scholen en kinderopvangen 
uit het dorp, vrijwilligers van 
Eeckenrhode, echt teveel om op 
te noemen, voor bewoners en 
medewerkers. Steeds weer een hart 
onder de riem. Wat een prachtige 
gebaren! Ook de activiteiten en 
presentjes vanuit de Stichting 
Vrienden van Eeckenrhode, Irene en 
de fysio, alles is even belangrijk!

In te halen jubilea
Naast de 60 jaar Eeckenrhode 
bestaan dit jaar de Zondagborrel van 
Atie en Florence 10 jaar en viert de 
Buurtbus haar 10 jarig jubileum. Wij 
hopen allemaal op een moment dat 
alle jubilea volop gevierd kunnen 
worden. Wel verraste de Buurtbus 
ons met een megataart, voor de 
goede zorgen van de receptionisten, 
voor de medewerkers. Voor de 
bewoners hebben zij nog iets in 
petto dat ze graag aan een bewoner 
overdragen als dit weer kan.

Corona, die naam droeg in 1994 nog een top 40 
formatie die onder die naam een grote hit scoorde. 
Een vrolijk liedje was het. Nu heeft iedereen er een 
andere associatie bij. Het nieuws op radio, TV en 
sociale media lijkt nergens anders meer over te 
gaan. Tijd voor wat andere nieuwsflitsen!
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Groeten uit Eeckenrhode
Naar een idee van bewoner Atie 
van Tricht is de voorzitter van de 
bewonerscommissie aan de slag 
gegaan met Guus Maas, om met 
mooie foto’s, een leuke kaart van 
Eeckenrhode te maken. Vanaf 1 mei 
is de kaart te koop in 2 maten.  
(€1,- / € 1,50). De opbrengst van 
de verkochte kaarten gaat naar de 
Stichting Vrienden van Eeckenrhode. 
Twee voorbeelden staan tijdens 
kantoor uren in de hal, u kunt de 
kaarten kopen bij de receptie.

Koninklijk
Lange tijd moesten veel mensen 
hun mond houden en het geheim 
bewaren. Twee heren die verbonden 
zijn aan Eeckenrhode hebben een 
Lintje ontvangen! Huismeester Frans 
Jacobs op 14 februari (Lid in de Orde 
van Oranje Nassau) en vrijwilliger en 
huisfotograaf Guus Maas op 24 april (Ridder in de orde van Oranje Nassau).
Frans is sinds 1986 (!) lid van de vrijwillige brandweer. Volgend jaar worden 
het 35 jaar en zal hij deze mooie en belangrijke taak neerleggen. Op zijn 
verjaardag op 23 april j.l. heeft hij de hele dag geblust in Deurne waar een 
enorm natuurgebied in brand stond.
Guus, die u kent als de vrijwilliger van de Klassieke Muziek op vrijdag en 
als huisfotograaf van Eeckenrhode wat mede een reden was dat hij werd 
voorgedragen, ontving het lintje voor zijn inzet als senior productspecialist 
Sparen bij Rabobank Nederland, en zijn inzet als vrijwilliger en penning meester 
voor voetbalclub VV Waalre, penningmeester voor SeniorWeb en oprichter en 
penningmeester voor Stichting Sportparken Waalre.

‘Back in town’
Een paar bekende en vertrouwde 
gezichten zijn terug gekeerd in het 
Eeckenrhode team! Biba Becker, 
dochter van Hildegard die vorig 
jaar reeds mee hielp in de Tuinzaal 
tijdens de maaltijd, vervangt de 
taken van Hilda tijdens vakanties. 
Maartje Verberne, administratie, is 
gestopt op Eeckenrhode en haar 
voorgangster wilde heel graag weer 
terug komen. Natuurlijk zeiden wij 
geen nee! Welkom terug Biba en 
Claudie!

7

jubileum editie



Lepelaar in de zon
Een Lepelaar zoekt vis
In een spettering van water.
Weerkaatsen van zon.

Lieve oma Spackler,

Wij houden ontzettend veel van u!
We hopen u snel weer te zien om u 
een dikke kus en knuffel te geven.

Kusjes van ons allemaal!

Met dank aan het weer én het bankje. 
Liefs van Ellen 
voor Mieke Priem

Liefs voor…
Familie 
Maartens / Gelten

De Wonderbloem

Eerst een knopje, op ’n steel. 
Later wordt het groot en geel,
met een stralend zonnetje!

Tot het later overal….
zilveren pluisjes krijgen zal,
net een lampionnetje!

Als je dan met één keer blazen,
al die pluisjes weg kunt jagen. 
Word je minstens 100 jaar,
echt waar… probeer het maar.

Ingezonden door Rian van de Vorst
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Zonnige groeten van ons allemaal! 

Veel liefs, Corinne, Saskia, Ronald, 
Tim, Bart, Daan, Claudia en Chelsey.

Hallo, lieve mensen,

Ik kom even langs
Met goede wensen.

Ik heb mijn wagentje volgeladen
En daarvan is echt niets te koop

Wat het is, dat laat zich wel raden
Het betreft geluk, liefde en hoop.

Ingezonden door Hilda Tjokrodipo

Als dit boekje, in een vergeten 
hoekje, 
jaar op jaar licht te vergelen,
en wij beiden reeds lang gescheiden
zijn vergeten elkanders gezicht,
dat dan nog jouw lach, 
die ik zo dikwijls zag, 
anderen het lot verlicht.

Dit is de oprechte wens, 
die ik als mens, tot jou,  
mijn leerling richt.

Onderwijzer meester Drachstra

Gedicht uit de poëziealbum (1942) 
van Mw. De Vries-Visser

Nadenker:

Bent u gelukkig?
Gelukkig niet!

Anonieme inzender

Corona, gewoon een naam

Waar komt die voor het virus eigenlijk 
vandaan?
Corona, bijvoorbeeld een kroon op je 
werk. Dat is mooi!
Maar deze corona zorgt voor een 
hoop zooi!
Wereldwijd is het verspreid.
Laten we het de baas blijven en 
Zorgen dat het afblijft van onze lijven.

Ingezonden door Marianne de Heer

Uit elke crisis kan 
een nieuwe tijd 
geboren worden!
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Vrienden

Hoe zwaar het ook kan zijn in een 
mensenleven,
denk er aan dat er altijd mensen zijn 
die om je geven.
Lijden doe je nooit alleen met zoveel 
vrienden om je heen,

Denk wanneer je de last niet meer 
kan dragen,
dat je altijd je vrienden om hulp kunt 
vragen.
Dus kun je het leven niet meer aan,
denk dan aan je vrienden die altijd 
voor je klaar zullen staan.

Ingezonden door Anita van Doorn

Thuis na de plofkraak meldt de 
ploffer blij:
“Die diender hield eenvijftig aan, en 
dus niet mij!”
En daarom eindig ik ook maar in stijl 
met: Houd afstand, vol, en van elkaar!

Door Kees
Ingezonden door Mw. Kuiken

De Dapperstraat

Natuur is voor tevredenen of legen
En dan: wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bos, ter grootte van een 
krant,
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.

Geef mij de grauwe, stedelijke wegen,
De ‘in kaden vastgeklonken 
waterkant,
De wolken, nooit zo schoon dan als 
ze ‘omrand 
Door zolderramen langs de lucht 
bewegen.

Alles is veel voor wie niet veel 
verwacht.
Het leven houdt zijn wonderen 
verborgen
Tot het ze, opeens, toont in hun 
hogen staat.

Dit heb ik bij mijzelven overdacht,
Verregend, op een miezerigen 
morgen,
Dom gelukkig, in de Dapperstraat.

Door J.C. Bloem
Ingezonden door Mw. Klerks

Lieve mam en pap,

Het zijn lastige tijden, maar we 
komen er wel doorheen. In de 
tussentijd maken we er het beste 
van. Wie weet zien we elkaar 
binnenkort een keertje in de tuin! 

Liefs, Dody
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Lieve Oma,
Wat een gekke tijd is dit. Papa vertelde 
dat u nog wel lekker naar de winkel 
gaat en soms een beetje eigenwijs 
bent als papa zegt dat u gewoon moet 
thuisblijven. Dan moet ik stiekem wel 
een beetje lachen en denk ik: typisch 
oma. Ze zeggen dikwijls dat ik op 
u lijk zowel in uiterlijk als innerlijk. 
Daar ben ik zeker trots op!! Als deze 
coronacrisis voorbij is hoop ik dat ik 
heel gauw weer wraps voor u en papa 
kan maken. Dan komen we gezellig 
langs. Dag oma!!! 

Liefs, Maartje

Liefs voor…
Meneer Kwakernaak
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Lieve opa en oma,
 
Ik hoop dat corona snel is afgelopen. 
Want ik wil jullie heel graag knuffelen!
En ook weer veel spelletjes kunnen 
spelen!
 
Dikke kus van Vajèn

Lieve Oma en Opa, 

We kijken ernaar uit jullie weer in het 
huis te kunnen bezoeken! 
Hier een groet met een dikke knuffel 
van de Fam Witteveen uit Vreeland. 

Veel liefs van Christiaan & Chantal 
en Jip & Pleun 

Hou je taai in deze extra zware tijden. 
Je bent een doorzetter, we zijn trots 
op je!

Liefs Frans, Mieke en Ille 

Lieve mam,
 
Rare tijden, maar toch fijn dat we 
af en toe samen op afstand kunnen 
wandelen in het zonnetje! Hou vol!
Ik hou van je!

Kus Anja
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Het Brabantse land

Het leven is goed in het Brabantse 
land.
Velen van u zijn van elders hier 
beland.
Hoe kwam u er toe naar hier te 
komen?
Waren het de vele dennenbomen 
met de kale stammen en de dichte 
kruinen,
of de villa’s met de mooie tuinen
of was u “Eeckenrhode” ontgaan 
gelegen in Aalst aan de Irenelaan,
met een tuin die we zelf niet hoeven 
te onderhouden?
Toch bent u hier terecht gekomen,
in de hoop, dat dit het tehuis is van 
uw dromen.
Geniet nu dan van de plek, die u hebt 
uitverkozen,
waar u hopelijk nog vele jaren zult 
verpozen!
Ja, het leven is goed in het Brabantse 
land,
het land, waar u uiteindelijk bent 
beland!

Ingezonden door Marianne Govers 

Stilte

Zolang er nog ergens iemand bestaat 
met wie ik als mens kan spreken 
vind ik ook wel de stilte 
midden op straat 
een stilte die niemand kan breken.
Een kostbare stilte van zuiver glas 
dat ik zelf 
met mijn stem heb geslepen. 
Als ik er niet was 
had niemand die stilte begrepen.
Maar als Hij er niet was 
en Zijn stem was er niet 
dan was er van stilte geen sprake. 
Alleen maar van zwijgen 
zo hard als graniet 
en dat kan je doodeenzaam maken. 
Maar de stilte 
dit is een tweestemmig lied 
waarin God en de mens elkaar raken.

Guillaume Van der Graft
Ingezonden door Mw. Bongers

De zwaluw

De zwaluw 
zenkt laag.
Tegen de 
azuren lucht.
Krekels houden stil.
Haiku; geschreven door Gerda Ran 

Jan Mankes (1914)

bomenrij in maannacht
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Op school stonden ze…

Op school stonden ze op het bord 
geschreven,
het werkwoord hebben en het 
werkwoord zijn;
hiermee was tijd, was eeuwigheid 
gegeven,
De ene werklijkheid, de andre schijn.

Hebben is niets, is oorlog. Is niet 
leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven, 
vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee 
borsten.
Is naar de aarde hongeren en 
dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
is kind worden en naar de sterren 
kijken,
en daarheen langzaaam worden 
opgelicht.

Door Ed Hoornik (1910-1970)
Ingezonden door  
Mw. van Daal–Van der Woerdt 

Rijk

Laat niet veel achter 
voor de erven. Het 
is beter rijk te leven 
dan rijk te sterven.
Ingezonden door An Balk

Lieve oma Annemarie,

De volgende verjaardag vieren we 
weer met elkaar!

Dikke kus van alle kleinkinderen
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Ik wens je een bloempje 
 voor iedere dag.

Een vriendelijk woordje,
 een vrolijke lach.

Een arm om je schouders,
 een knipoog
 en heel veel moed.

Maar vooral een duim 
 in de hoogte,
 die hoopt 
 “het ga je goed”

Uit: Lief en Jo’s Moodboard. 

Ingezonden door Ria Loffelt 

Allerliefste omaatje, 
Ik wil je bedanken voor wie je bent, 
wat je doet en wat je deed. 
Ik hou ontzettend veel van jou, 
als je dat maar nooit vergeet!
Hele dikke kusjes en knuffels, 
Lieke

Lieve mama,
Al zijn we in kilometers ver weg 
van elkaar, in gedachte ben je altijd 
dicht bij. Trots op je dat je het zo 
goed doet in deze moeilijke Corona 
tijd. Blij met FaceTime en Wordfeud. 
Hou vol. 
Liefs uit Denemarken

Zelfs achterkleinkinderen kennen 
Oma Miep als een supercoole 
dame. En zij hopen dat oma Miep 
nog heel lang mag genieten van 
de gezelligheid en haar heerlijke 
appartement in Eeckenrhode!

Liefs voor…
Mevrouw Wijnhoven

Liefs voor…
Mevrouw Van der Stap

Lieve Oma Agnes,

Elke keer als ik een duif hoor moet ik 
aan jou denken, want als wij bij jou 
logeerde werd ik altijd wakker met 
het geluid van een duifje.

Deze tijd denk ik veel aan jou met alle 
mooie duif geluiden in mijn tuin.
Ik ben trots op je wat jij nog allemaal 
zelf doet.

Het is een moeilijke tijd nu, maar je 
doet het goed oma.

Ik hou van jou, kusjes uit 
Denemarken.
Kiki
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Lieve oma Miep,

Ik hoop dat het goed met u gaat in 
deze gekke tijd. Daarom wens ik ook 
dat ik u snel weer zie en u weer kan 
bridgen met vriendinnen!

Dikke Kus,
Joep 

Lieve oma,

Wij hopen snel weer gezellig bij u 
aan de lunch te zitten en tot die tijd 
spreken wij elkaar via de IPad! 

Liefs,
Sophie, Yael en Elke Elsen

Lieve Oma!

Succes in deze moeilijke tijd.

Kus van de familie Priem 
uit Blaricum

Definities van liefde

Liefde is niet vragend, niet 
klagend, geduldig, onbaatzuchtig, 
is vergevend, helend, is delen, 
verzorgend, niet oordelend, bindend, 
is geniaal, troostend, eindeloos, 
opofferend, verlangend, is niet 
dwingend, is loslaten, verlichtend, is 
klaar staan, moedig, onoverwinnelijk,
Is geen eisen stellen, uit het hart, 
kwetsbaar, is vertrouwen, genieten, 
luisteren, is vrijheid, is hoop, rust, 
weten, warmte, zuiver, respect, is 
samen, teder, trouw, sterk, is doen 
en is vrede.

Manuela Randag 
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Lieve oma,

Nu nog even kletsen op afstand en 
zwaaien vanaf het balkon,
Zodat we straks weer kunnen 
knuffelen in de zon.
Hou je taai en we love you!

Dikke kussen van Evy & Stef

Voor onze Meino,
moeder en grootmoeder.
Meino; blijmoedig sla jij je
door deze rare tijd heen.
Dat maakt het voor ons een feest
om kontakt met je te houden.
We sturen je veel liefs. 

Voor mevrouw Kuiken: lieve groeten 
van haar (klein)kinderen met 
allerlei buitenwereld. Kleindochter 
Noor tekent maan en wolven, 
schoondochter Miranda schildert een 
zonnig uitzicht op zee en kleinzoon 
Melle kleurt wat er IN de zee zit.

Beschaving

Er was onder mijn hersenpan
Geen schuld die me bezwaarde –
Ik kende niet de fado van
De laatste mens op aarde –
 
Ik was een doodgelukkig kind –
Er waren kinderen als ik –
Ik waaide mee op elke wind
En had dezelfde schik.
 
In dromen martelde ik verwoed,
Maar had van niets berouw –
Nu ben ik menselijk en goed
En heb het Spaans benauwd –

Gerrit Komrij
Ingezonden door Dhr. Heinz Klamet
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Trots

Hoe iets dat isoleert
Ons tegelijkertijd verbindt

De één wat rustig achterover
De ander meer door paniek verblind

Een heel gemene deler
Het land volledig op z’n kop

Soms het gevoel van eenzaamheid
Soms een oppepper: Kom op! 

Contactloos maar toch samen 
Er zit weinig anders op.

De dapperheid op Eeckenrhode
Hoe bewoners zich erdoorheen slaan
En hoe alle medewerkers doorpakken
Laat mij elk dag weer versteld staan

#samensterk #TROTS

Ingezonden door Pascalle Jacobs

Veel positiviteit en kracht voor jullie  
Steun van ons allen met een 
lieve groet, Thom, Wieger, Marion 
en Julius de Heer

Hallo Mor-mor, 

We hopen dat het  goed met je 
gaat in deze moeilijke tijd.

Groetjes  Bas en Amanda.

Lieve, moeder, oma, overgroot oma,
Wij weten dat er op Eeckenrhode 
goed voor U en alle anderen gezorgd 
wordt, maar hopen U toch weer snel 
binnen anderhalve meter te kunnen 
begroeten. Veel liefs uit Eindhoven, 
Waalre en Blaricum 
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‘Chriestne zielen!’

Och, woar is de tied gebleven?...
Al mien haoren zin nou gries,
En ik merk: mien levensliedje
rokt somwielen van de wies.

Mien geheugen speult m’al parten:
wil ‘k is uut verlejen tied

Dit of dat geval vertellen –
fuut! ‘k bin naom en daotum kwiet
 
Maor – en dâ’s weer onbegrieplik – 
wâ’k as dreumes heb gedoan,
Glad vergeten was siends jaoren,
kumt weer levend veur mien staon.

Uit: Kiekende kriekske – pag. 33 
B. van Meurs - 1894
Ingezonden door  
Mw. Wijnhoven – Borggreven

Een Friese tegelspreuk

’t Giet op ’t lêst foar ’t leafdewurk, 
sei de âlde Gauke en doe die hij twa 
sigarenbandjes bij ’t âld papier.

Het gaat tenslotte om het liefdewerk, 
zei de oude Gauke en hij deed twee 
sigarenbandjes bij het oud papier.

Anonieme inzender

In een bus door Ierland

Ik zat over wegen te hotsen
zag overal schapen en rotsen
  ’t landschap te bekijken
 mijn kennis verrijken
zag water tegen klippen klotsen

Limerick, geschreven door 
Gerda Ran

Hello Mom and Herman,

Greetings from your son in sunny 
Florida. I’m sorry I couldn’t visit you 
this spring, but I am making plans 
to come in October. In the meantime 
stay safe and healthy. 

Love, Terence

De specht

Als de boor van 
verbouwing
even stil is;
Hoor ik de specht 
timmeren.
Geschreven door Gerda Ran 
(17 april 2020)
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De idioot in het bad

Met opgetrokken schouders, 
toegeknepen ogen, 
Haast dravend en vaak hakend in de 
mat, Lelijk en onbeholpen aan zusters 
arm gebogen, Gaat elke week de idioot 
naar ‘t bad. 

De damp die van het warme water slaat 
Maakt hem geruster: witte stoom…
En bij elk kledingstuk, dat van hem 
afgaat, Bevangt hem meer en meer een 
oud vertrouwde droom. 

De zuster laat hem in het water glijden,
Hij vouwt zijn dunne armen op zijn 
borst, Hij zucht, als bij het lessen van 
zijn eerste dorst 
En om zijn mond gloort langzaam aan 
een groot verblijden. 

Zijn zorgelijk gezicht is leeg en mooi 
geworden, 
Zijn dunne voeten staan rechtop als 
bleke bloemen, 
Zijn lange, bleke benen, die reeds licht 
verdorden 
Komen als berkenstammen door het 
groen opdoemen. 

Hij is in dit groen water nog als 
ongeboren, 
Hij weet nog niet, dat sommige vruchten 
nimmer rijpen, 
Hij heeft de wijsheid van het lichaam 
niet verloren 
En hoeft de dingen van de geest niet te 
begrijpen. 
En elke keer, dat hij uit ‘t bad gehaald 
wordt, 
En stevig met een handdoek 
drooggewreven 
En in zijn stijve, harde kleren wordt 
gesjord 
Stribbelt hij tegen en dan huilt hij even. 

En elke week wordt hij opnieuw geboren 
En wreed gescheiden van het veilig 
water-leven, 
En elke week is hem het lot beschoren 
Opnieuw een bange idioot te zijn 
gebleven. 

M. Vasalis
Ingezonden door Mw. Pulles

Lief
   Liever
       Liefst
 
Leaf
  Leaver
        Leafst
 
Dat ben jij! We missen je en tot snel.
Dikke kus van Door, Janneke & Maaike
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Voor onze lieve oma en overgroot oma Piep

Peer: Lieve overgroot oma Piep, we hopen dat 
het goed met u gaat in deze vreemde tijden. 
Gelukkig is Ajax geen kampioen geworden :-)

Keet: Lieve overgroot oma Piep, we hopen dat u 
het goed volhoudt. In Amsterdam hebben wij het 
heel gezellig thuis met zijn allen.

Maas: Lieve overgroot oma Piep, ik hoop dat ik u 
weer in Knokke kan zien in de zomer. Gaat u niet 
naar de Albert Heijn Oma?

Ons Omske, we houden van u en COVID-19 krijgt 
u niet klein. Nog even geduld en dan kunnen we 
weer een potje kaarten en zullen u het eerste 
potje laten winnen. Tot in Knokke! Els & Bas

Dag oma, een dikke kus vanuit New York 
van Eduard!
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Limerick (stad in Ierland) 

Wat bloeiden toch veel Gaspeldorens
Zwarte koeien met grote horens
 staan in de wei
 bij muren van klei
“t Landshap met witte meidorens

Limerick, geschreven door Gerda Ran 
tijdens reis door Ierland (2004).

Buiten

Ik ben in de leegte
Ik kijk naar buiten voor even
zie een vol in bloei staand leven

Ik verlang naar buiten

Ik ben in de stilte
Ik ben buiten voor heel even
Ruik een prachtig nieuw leven

Kon ik maar voor even
Deze bijzondere momenten
van buiten aan mij binnen geven

Eva Schipper
Ingezonden door Thea Suiker

Lieve Opa en Oma,

Graag willen we jullie via deze weg 
laten weten dat we aan jullie denken. 
Gelukkig zijn we dichterbij elkaar 
door een mailtje of telefooncontact. 
We hopen jullie snel weer te zien! 
Knuffel en veel liefs van,

Sabien, Iris, Charlot

Lieve Betty Ponjee, 
 
Vervelend dat Corona de familie 
voorlopig uit elkaar houdt! We hopen 
je snel weer te kunnen zien en samen 
te komen voor een leuke dag in 
Sterksel.

Dikke kus van Wouter, Jochem 
en Jeroen.

Lieve Oma,

Ik hoop dat je de tijd goed doorkomt 
in deze Coronaperiode. Ik kijk er naar 
uit om weer een keer in de hangmat 
te lachen met jouw.

Lieve groeten van Niels
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Alie Lopez Dias

Aan de hand van 19 versjes in een 
poëziealbum vertelt “zoo lang ik 
hoop te leven” op een overrompelde 
manier de geschiedenis van een 
Joods meisje, Alie Lopez Dias, 
tijdens de oorlog, Zij krijgt op haar 
12de verjaardag een poëziealbum 
en laat haar vriendinnetjes daarin 
schrijven. Ali overleeft de oorlog niet. 
De album is bewaard gebleven. 

Lieve Ali,
Wanneer je eens na lange
tijd dit album openslaat
En als je dan dit versje
Leest dat hier geschreven 
Staat dan denk aan mij,
Die dit hier heeft geschreven
Op dit blad een versje heeft 
Geschreven en die je niets
Vurige toewenst een lang
gelukkig leven.

Je klasgenootje 
Roosje Sarfatij

Beste Alie,
Iemand kwam mij vragen
Om ook mijn steentje bij te dragen
Dus steek ik nu maar gouw van wal
Let nu maar op, daar komt het al

Ik hoop dat je gezond mag blijven,
Je toekomst veel geluk mag zijn.
En als je ouder bent geworden,
Je hartje altijd rein mag zein.

Je vriendinnetje
Rosa Levie

Twee gedichten aangereikt door 
Mw. Walenberg.

Lieve ma en pa. Wij dachten dat 
jullie ons nieuwe huis in Rotterdam 
ook wel eens van buiten zouden 
willen zien. Rechter toren. Twaalfde 
verdieping. Veel liefs en sterkte. 
Isabel, Nina, Esther & Gijs.

Lieve mama,

Wat moeten we door ’n zware tijd met 
het coronavirus en overlijden van 
ons pap. We maken er het beste van 
en zijn met z’n allen supertrots op 
hoe u uw best doet er nog wat van 
te maken. Blijf gezond.

Jeanne en René
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Dank aan het leven

Dank aan het leven dat me zoveel heeft gegeven. 
Het gaf mij twee ogen zodat wanneer ik ze open, 
ik perfect het donker van het licht onderscheid, 
en in de hoge hemel zijn diepte vol sterren, 
en in de massa’s de man die ik liefheb.
Dank aan het leven dat me zoveel heeft gegeven. 
Het heeft mij het gehoor gegeven dat in al zijn omvang 
opneemt, ‘s nachts en overdag, krekels en kanaries, 
hamers, turbines, geblaf, stortbuien, 
en de tedere stem van mijn fijne lief.
Dank aan het leven dat me zoveel heeft gegeven. 
Het heeft mij de klank gegeven en het alfabet, 
en daarmee de woorden die ik denk en uitspreek, 
“moeder, vriend, broeder” en licht schijnend 
op de route van de ziel van hem die ik liefheb.
Dank aan het leven dat me zoveel heeft gegeven. 
Het heeft mij de voortgang van mijn vermoeide voeten gegeven. 
Met hen ging ik naar steden en plassen, 
stranden en woestijnen, bergen en vlakten, 
en jouw huis, jouw straat en jouw binnenplaats.
Dank aan het leven dat me zoveel heeft gegeven. 
Het gaf mij m’n hart dat opgewonden klopt, 
wanneer ik de vruchten zie van het menselijk brein, 
wanneer ik het goede zie ver weg van het kwade, 
wanneer ik in het diepst van je heldere ogen kijk.
Dank aan het leven dat me zoveel heeft gegeven. 
Het heeft mij vreugde gegeven, het heeft me verdriet gegeven. 
Zo onderscheid ik geluk van verlies, 
de twee elementen die mijn lied vormen, 
en het lied van jullie dat hetzelfde lied is, 
als het lied van allen dat mijn eigen lied is.
Dank aan het leven, dank aan het leven, 
dank aan het leven, dank aan het leven

Componist: Violeta Parra, Chileense. (Gracias a la Vida)
Een lied dat nog dagelijks door miljoenen Zuid-Amerikanen wordt gezongen

Ingezonden door Elisabeth Koopmans
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Beste bewoners, familie, vrienden, 
werknemers, dienstverleners en 
vrijwilligers van Eeckenrhode

een vers van mijn vader

Ik heb een aardig boom geplant
daarginder in mijn tuin
De barre winter maakte dra
de blaadjes dor en bruin

Maar nu de lente komt in het land
dan bloeit mijn boompje weer
met lieve blaadjes heldergroen
bloesem schoon maar teer

A.A. Lang (1913)
Ingezonden door Cecile Lang

Ingezonden door 

Sophia Degener
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Understanding

I do understand
that people care about the future of 
the earth.
I do understand
that they get angry about people 
who don’t.
I even do understand
why they do nothing to change the 
situation.

I do understand
That people love their own 
confession.
I do understand
that they hate other religions and 
their followers.
I even do understand
Why they get violent.

But I don’t understand
why they are not willing to 
communicate with each other,
why so little is done to change the 
situation.

Heinz Klamet

Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond 
Zullen ze stilstaan, de rivieren 
En de vogels en de dieren 
Als de liefde niet bestond 
 
Als de liefde niet bestond 
Zou het strand de zee verlaten 
Ze hebben niets meer te bepraten 
Als de liefde niet bestond 
 
Als de liefde niet bestond 
Zou de maan niet langer lichten 
Geen dichter zou meer dichten 
Als de liefde niet bestond 
 
Nergens zouden bloemen staan 
En de aarde zou verkleuren 
Overal gesloten deuren 
En de klok zou niet meer slaan 
 
Als de liefde niet bestond 
Dan was de hele vrijerij bedorven 
De wereld was gauw uitgestorven 
Als de liefde niet bestond 
 
Als de liefde niet bestond 
Zou de zon niet langer stralen 
De wind zou niet meer ademhalen 
Als de liefde niet bestond 
 
Geen appel zou meer rijpen 
Zoals eens in het paradijs 
Als wij elkaar niet meer begrijpen 
Dan is de wereld koud als ijs 
 
Ik zou sterven van de kou 
En m’n adem zou bevriezen 
Als ik je liefde zou verliezen 
Er is geen liefde zonder jou

Toon Hermans
Ingezonden door Heidi Nobel

Ingezonden door 

Helma Kusters
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Gij staat zo heel, heel stil 
met uwe handen, ik wil 
u zeggen een zo lief wat, 
maar ‘k weet niet wat.

U schoudertjes zijn zo mooi, 
om u is lichtgedooi, 
warm, warm, warm - stil omhangen 
van warmte, ik doe verlangen.

Uw ogen zijn zo blauw 
als klaar water - ik wou 
dat ik eens even u kon zijn, 
maar ‘t kan niet, ik blijf van mijn.

En ik weet niet wat ‘t is wat 
ik u zeggen wil - ‘t was toch wat.

Herman Gorter (1864–1927)
Ingezonden door Irene Copray

Ik mag niet vrij 
meer scharrelen.
Het hele land zit 
dicht.
Dus zo voelt het 
om een kip te zijn.
Met ophokplicht.
Anonieme inzender
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Voorjaar

Trappers duw ik tijdloos rond
langs de dreven van mijn koninkrijk
de hemel blauw geverfd
windwolkjes fluisterend aanwezig

rustend langs de akkerrand 
onderwijl een appel etend 
aanschouw ik rusteloze mieren
kevertjes nippend aan een blad
een vleugel van de atalanta
daalt gedragen door de wind
versleten in het groen

in het decor van een grijze broek
onverwacht een kleurrijke wants
en zonder dat ik zie en zoek
hoor ik het tjirp, tjirp
van sprinkhanen
ik zou me in de hemel kunnen wanen

de bloedrode heidelibel gebruikt mijn 
been
als landingsbaan
wellicht een teken voor mij
om weer te gaan
tijdloos duw ik trappers rond
langs de dreven van mijn koninkrijk
de hemel blauw geverfd
windwolkjes fluisterend aanwezig.

Coste, 02-09-2014

Het verlangen naar een positievere 
ervaring is in wezen een negatieve 
ervaring.
Terwijl de acceptatie van een 
negatieve ervaring juist een positieve 
ervaring is. 

Zo accepteerde ik vanmorgen dat ik 
saggerijnig was, en meteen was het 
verzet tegen dat gevoel weg. Het was 
oke en daarmee was ik ook al direct 
veel minder saggerijning. Het werkt.

Uit: De weg, wat Chinese 
filosofen ons over het goede leven 
leren. (schrijver Michael Puett en 
Christine Gross-Loh.

Ingezonden door Monique Krikhaar

A big hello to Oma and Opa all the 
way from Grafton, Massachusetts! 

I wish we could be together during 
these trying times. We love you! 

Jessica, Mike, Julian and 
Jada Ashley
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Lieve Betty, Herman, alle 
medebewoners en zorg personeel 
van “Eekenrhode”,

Enkele woordjes die hopelijk de 
grenzen weer een beetje open stellen 
in deze voor ons allen bizarre tijd.

Moedig en krachtig zijn jullie 
allemaal! Volhouden en hoop houden!

Met z’n allen zoeken en vinden we 
oplossingen om elkaar weer zo snel 
mogelijk te zien. We verlangen er 
allemaal naar!

Veel liefs, 
Rosemary vanuit België 

Lieve Pap/Beste Frans,

Het zijn moeilijke en vooral eenzame 
tijden. Maar hou vol! Wij weten zeker 
dat er snel verbetering aankomt 
en dat we weer gezellig bij elkaar 
kunnen zijn!

Liefs, Marion en Hein
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Lieve oma,
Wat ben ik trots op jou
Lieve oma,
Wat ben jij toch een supervrouw
Een schoolvoorbeeld voor vele mensen hoe 
positief jij bent,
Jou kracht en doorzettingsvermogen is ongekend
Lange dagen alleen thuis,
Lange dagen zonder je favoriete programma’s op 
de buis
Deze lange dagen vullen zich langzaam met 
optimistische berichten,
Tijdens deze lange dagen is het belangrijk het 
positieve te belichten
Ik kan niet wachten om je weer te mogen knuffelen
Ik kan niet wachten om weer door je oude 
fotoboeken te snuffelen
Lieve oma wij gaan hier samen gezond uitkomen,
Lieve oma, net zoals altijd, gaat ook na het Corona 
weer alles goedkomen!
Mees & Anouk

Lieve oma! Allereerst, een hele dikke knuffel voor 
jou! Hopelijk ben je deze dagen van de zon aan het 
genieten in je heerlijke appartement. Elke week 
wordt ik aan je herinnerd door de prachtige ring die 
ik van je heb gekregen, ben daar nog steeds erg blij 
mee! Zodat het wat rustiger is in deze rare corona 
tijden wil ik snel weer langskomen. 
Dikke kus, Anouk

Lieve oma,
Wat ben ik trots op jou

Lieve oma,
Wat ben jij toch een supervrouw

Een schoolvoorbeeld voor vele mensen hoe positief jij bent,

Jou kracht en doorzettingsvermogen is ongekend

Lange dagen alleen thuis,

Lange dagen zonder je favoriete programma’s op de buis

Deze lange dagen vullen zich langzaam met optimistische berichten,

Tijdens deze lange dagen is het belangrijk het positieve te belichten

Ik kan niet wachten om je weer te mogen knuffelen

Ik kan niet wachten om weer door je oude fotoboeken te snuffelen

Lieve oma wij gaan hier samen gezond uitkomen,

Lieve oma, net zoals altijd, gaat ook na het Corona weer alles goedkomen!

Lieve oma,
Wat ben ik trots op jou

Lieve oma,
Wat ben jij toch een supervrouw

Een schoolvoorbeeld voor vele mensen hoe positief jij bent,Jou kracht en doorzettingsvermogen is ongekend
Lange dagen alleen thuis,Lange dagen zonder je favoriete programma’s op de buis
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Ik kan niet wachten om je weer te mogen knuffelenIk kan niet wachten om weer door je oude fotoboeken te snuffelen
Lieve oma wij gaan hier samen gezond uitkomen,Lieve oma, net zoals altijd, gaat ook na het Corona weer alles goedkomen!

Lieve oma,
Wat ben ik trots op jou

Lieve oma,
Wat ben jij toch een supervrouw

Een schoolvoorbeeld voor vele mensen hoe positief jij bent,
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Deze lange dagen vullen zich langzaam met optimistische berichten,
Tijdens deze lange dagen is het belangrijk het positieve te belichten

Ik kan niet wachten om je weer te mogen knuffelen
Ik kan niet wachten om weer door je oude fotoboeken te snuffelen

Lieve oma wij gaan hier samen gezond uitkomen,
Lieve oma, net zoals altijd, gaat ook na het Corona weer alles goedkomen!

Lieve oma,Wat ben ik trots op jou
Lieve oma,Wat ben jij toch een supervrouw
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Ik kan niet wachten om je weer te mogen knuffelen

Ik kan niet wachten om weer door je oude fotoboeken te snuffelen
Lieve oma wij gaan hier samen gezond uitkomen,

Lieve oma, net zoals altijd, gaat ook na het Corona weer alles goedkomen!

Lieve oma,
Wat ben ik trots op jou

Lieve oma,

Wat ben jij toch een supervrouw

Een schoolvoorbeeld voor vele mensen hoe positief jij bent,

Jou kracht en doorzettingsvermogen is ongekend

Lange dagen alleen thuis,

Lange dagen zonder je favoriete programma’s op de buis

Deze lange dagen vullen zich langzaam met optimistische berichten,

Tijdens deze lange dagen is het belangrijk het positieve te belichten

Ik kan niet wachten om je weer te mogen knuffelen

Ik kan niet wachten om weer door je oude fotoboeken te snuffelen

Lieve oma wij gaan hier samen gezond uitkomen,

Lieve oma, net zoals altijd, gaat ook na het Corona weer alles goedkomen!Lieve oma,Wat ben ik trots op jouLieve oma,Wat ben jij toch een supervrouw
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Lieve oma wij gaan hier samen gezond uitkomen,

Lieve oma, net zoals altijd, gaat ook na het Corona weer alles goedkomen!

Lieve oma,
Wat ben ik trots op jou

Lieve oma,
Wat ben jij toch een supervrouw

Een schoolvoorbeeld voor vele mensen hoe positief jij bent,
Jou kracht en doorzettingsvermogen is ongekend

Lange dagen alleen thuis,
Lange dagen zonder je favoriete programma’s op de buis

Deze lange dagen vullen zich langzaam met optimistische berichten,
Tijdens deze lange dagen is het belangrijk het positieve te belichten

Ik kan niet wachten om je weer te mogen knuffelen
Ik kan niet wachten om weer door je oude fotoboeken te snuffelen

Lieve oma wij gaan hier samen gezond uitkomen,
Lieve oma, net zoals altijd, gaat ook na het Corona weer alles goedkomen!

Limerick (stad in Ierland) 

Wat bloeiden toch veel Gaspeldorens
Zwarte koeien met grote horens
 staan in de wei
 bij muren van klei
“t Landshap met witte meidorens
Limerick, geschreven door Gerda Ran tijdens reis door Ierland (2004).
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Lieve oma wij gaan hier samen gezond uitkomen,
Lieve oma, net zoals altijd, gaat ook na het Corona weer alles goedkomen!

Vertrouwen

Wat als ik zou durven vertrouwen?
Hoe absurd het soms ook lijkt,
hoe onmogelijk dan ook.
Niet een beetje,
maar werkelijk vertrouwen.

Als ik om me heen kijk,
dingen zie die mijn hoofd
nooit zal begrijpen.
Wat als ik dan toch zou vertrouwen?

Als het leven meer pijn doet
dan ik kan verdragen,
mijn lichaam, mijn hart, mijn ziel, 
creperen van pijn.
Wat als ik dan toch zou durven 
vertrouwen?

Durven vertrouwen dat niets een fout 
is, al snapt mijn hoofd dat echt niet.

Durven vertrouwen dat zelfs de dood,
een onmisbaar deel is van het leven,
dat niets een ongeluk is,
zelfs al heb ik al mijn tranen gehuild.

Dat de bron van deze illusie,
van dit wonderlijke circus,
de bron van wie ik ben,
van al mijn twijfels en onwetendheid,
oneindig is,
zonder begin, zonder einde.

Wat als ik dat werkelijk zou durven 
vertrouwen?

Door Joris Vincken
Ingezonden door Caroline Mijnders

Medicijn
 
Voor iedere kwaal was er een medicijn 
Voor griep, verkoudheid, tegen diarree 
Maar nu zit het de medici niet mee 
Het Corona virus kent een nieuw venijn 
 
Geen remedie is er nu voor deze 
zieken 
Slechts kan men afstand tot elkander 
houden 
Zwaaien naar mensen waar we veel 
van houden 
Zolang de ziekenhuisopnames pieken 
 

Eenzaam zijn voelt als een diepe pijn 
Tot ik je weer kan kussen op beide 
wangen 
Is liefde nu een verbód op samen zijn 
 
Wat kan een mens naar menselijkheid 
verlangen 
Maar tot die knuffel op langere termijn   
Heb ik wat lieve briefjes aan je raam 
gehangen. 

Ingezonden door Hanneke Balk
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De verliefde asperge

De verliefde asperge
Ik lag met jou in het zelfde bed. 
We sliepen wel rechtop. 
Jij stak er net wat bovenuit: 
Vandaar jouw blauwe kop.
‘k was stapel op jouw lange lijf, 
Dat mag je nu best weten. 
Ik vond jou echt een reuze-wijf: 
Gewoon om op te vreten.
Laatst droomde ik de hele nacht 
Aan één stuk door van jou. 
Jij werd mijn bruid, mooi in het wit, 
Omdat ik van sleepasperges hou.
Plots werd mijn droom heel bruut 
Verstoord: 
Ik bloeide aan mijn kuijten. 
We werden allebei vermoord 
Door zo’n hovenier...Lijnden.
We werden in een kist gelegd 
En spoedig daarna gewassen. 
Mijn rug was krom, de jouwe recht, 
Jij werd dus eerste klasse.
Wat wreed toch van zo’n hovenier 
Ons zó uiteen te rukken. 
‘k heb jou daarna nooit meer gezien, 
Want ik lag bij de stukken.
Weet je wat ik het gekke vind ? 
‘t Is eigenlijk heel stom: 
Terwijl ons leven in de grond begint, 
Is dat bij de mens net andersom.

Paul Asselbergs (1945)

Het carillon

Ik zag de mensen in de straten, 
hun armoe en hun grauw gezicht, - 
toen streek er over de gelaten 
een luisteren, een vleug van licht. 
 
Want boven in de klokkentoren 
na ’t donker-bronzen urenslaan 
ving, over heel de stad te horen, 
de beiaardier te spelen aan. 
 
Valerius: - een statig zingen 
waarin de zware klok bewoog, 
doorstrooid van lichter 
sprankelingen, 
‘Wij slaan het oog tot U omhoog.’ 
 
En één tussen de naamloos velen, 
gedrongen aan de huizenkant 
stond ik te luist’ren naar dit spelen 
dat zong van mijn geschonden land. 
 
Dit sprakeloze samenkomen 
en Hollands licht over de stad – 
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen 
zo bitter, bitter liefgehad. 

Oorlogsjaar 1941
Ida Gerhardt
Ingezonden door Mw. klerks

Lieve groet voor Josephine,

Dikke knuffels van alle kinderen en 
kleinkinderen!!!!!

En een poot van Bram
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Lavendel

Lavendel, lief woordje,
fijn geurtje,
gemaakt voor een zeepje,
odeurtje.
Een beetje Frans-chique,
maar ook wat gewijd.
Het liefste ben je mij door
een windvlaag verspreid…
En komen er maanden
dat ik je buiten niet ruik
dan heb ik je bloemen bewaard
in een kruik.
Lavendel, met lintjes fluweel
en mat kant
warm klankje, ik dank je,
je geurt in m’n hand.
Verras nu mijn kast
of rust in mijn kussen.
Lavendel, lief bloempje
met jou; wel-te-rusten.

Ingezonden door Elly Boesten

Het spiegelende water in de vijver
wordt plots wreed doorboord.
Door een steen die met een harde 
plons,
rust en sereniteit bruut verstoort.

En de licht wordt zo donker,
wolken komen dreigend en grijs.
De wind wakkert aan,
een storm op komst in ‘t paradijs.

De vernietigende storm
verslindt alles wat hij tegenkomt op 
zijn pad.
Blaast alle toekomstdromen weg
die een mens ooit heeft gehad.

Soms neemt het leven een wending
die niemand kon voorzien.
Wordt de toekomst weggeblazen
en verandert later in misschien.

Het verstoorde water in de vijver zegt
leef in ‘t nu en niet in ‘t later.
Want de toekomst is soms zo breekbaar
net als ‘t spiegelende water.

Door Hans Wijngaard
Ingezonden door Hanneke Balk

Lieve ouwe opa, 

Timo weet dat jij heel erg van 
(zweef)vliegen houdt. Omdat je 
dat nu helaas niet kan doen heeft 
Timo speciaal voor jou dit vliegtuig 
geknutseld. We hopen dat we hem 
snel kunnen komen brengen. 

Dikke knuffels van Timo en Maes 
(en ook van Bas en Heleen)
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Schaduwzijde

Op de door de zon beschenen bladzij
trekt een schaduw voorbij.

De eerste vlinders in maart
en In de lucht
het kiew kiew van zwevende buizerds 
tijdens hun vlucht.

De contactroep van de pimpelmees
en mountainbikers parend langs mijn 
dreef
zetten het voorjaar op de kaart.

Alles tegelijk en achtereen
trekt het voorbij,
maar niet alleen voor mij.

Want we beleven ook een coronavirus 
en dat voelt niet pluis.

Het voorjaar blijft natuurlijk mooi,
maar houdt nu wel heel veel mensen 
thuis
die dit beleven als vogels in een kooi.

Coste, 19-03-2020, Aalst

Sierlijk danst het door de lucht 
Boven het mooie bloemenpracht 
Alsof voortbewogen door een zucht 
Strijkt het neer heel zacht 
 
Je vele kleuren weergegeven  
Soms onzichtbaar voor het oog 
Brengt het de natuur tot leven 
Net als een regenboog 
 
Soms zou ik mee willen gaan 
Omgeven door al die kleuren 
Meedansen in plaats van hier te staan 
Achter gesloten mensendeuren 
 
En heel even is het dan dat ik denk 
Ik ben de vlinder in de lucht 
Zie de kleurenpracht in een wenk 
En dans verder met een voldane zucht 

Ine van Heel
Ingezonden door Cedrie Toirkens 
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We moeten niet ontkennen dat er 
soms echt tragedies plaats vinden, 
maar het is ook zaak dat we altijd 
bedacht zijn op verrassingen en 
leren omgaan met wat ons ook 
overkomt. Als we dat volhouden, 
zelfs wanneer we met tragedies 
worden geconfronteerd, zullen we 
langzamerhand leren aanvaarden 
dat de wereld onvoorspelbaar is 
en zich nooit helemaal naar onze 
hand laat zetten. En daarin ligt ook 
de belofte van deze onberekenbare 
wereld; als ze inderdaad altijd even 
onsamenhangend en onvoorspelbaar 
is, dan kunnen wij voortdurend ons 
best doen haar te verbeteren. Wij 
kunnen elke situatie benaderen 
met het voornemen een zo goed 
mogelijk mens te zijn, niet om wat dit 
onszelf zal opleveren, maar gewoon 
om, ongeacht de afloop, een goede 
invloed te hebben op onze naasten.

Monique Krikhaar

Ode aan Pascalle
Corona exit

Op Eeckenrhode krijgt corona geen 
vaste voet.
Omdat Pascalle van alles doet.
Vele maatregelen zijn er genomen,
die vooral van Pascalle komen.
Afstand houden is geboden, 
te dichtbij heeft zij verboden.
De regels van het RIVM zijn streng 
en goed,
Pascalle schrijft ons hoe het moet.
Bezoek is niet meer toegestaan,
Pascalle houdt iedereen daaraan.
En om ieder bij de les te houden,
zodat wij niets vergeten zouden,
stuurt zij de Corona Updates rond.
en zo blijft iedereen gezond. 
De dag dat zij in dienst kwam viert zij 
jaarlijks met koffie, thee en taartjes.

Wij zijn trots op Pascalle en hopen 
dat ze nog lang blijven zal.

Anonieme inzender

Afscheid nemen 

Afscheid nemen 
is met zachte vingers 
wat voorbij is dichtdoen 
en verpakken 
in goede gedachten der herinnering. 
  
is verwijlen 
bij een brok leven 
en stilstaan op de pieken 
van pijn en vreugde 
  
Afscheid nemen 
is met dankbare handen 

weemoedig meedragen 
al wat waard is 
niet te vergeten…… 
  
Is moeizaam de draden losmaken 
en uit het spinrag 
der belevenissen loskomen 
en achterlaten 
en niet kunnen vergeten. 
  

Dietrich Bonhoeffer 
Ingezonden door Marijke Bombeeck
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Lieve oma, 
We zouden natuurlijk het liefst langs 
komen maar moeten helaas op deze 
manier laten weten dat we aan u 
denken en u het beste wensen. 
Liefs Jasper & Steffie 

Van: Nienke en Roland
Voor: Meino Wiemers

Hopelijk zitten we toch gauw weer 
zo bij elkaar!

Veel liefs Nienke en Roland

Lieve Oma Priem en Oma Spackler,

Wij denken aan jullie. Nog even 
volhouden en dan komen we snel 
weer gezellig op de koffie of we 
drinken iets anders...

Dikke kus, 
Mark & Mieke 

Spiegel

En toen was het stil. 
Geen vliegtuig aan de hemel. 
Files verdwenen.
Veel verdriet.

Ineens zicht op meer sterren.
Mensgeluid maakt plaats,
voor vogels en windgeruis.

Onaangekondigd, toch jaren voorspeld.
Een fenomeen, onzichtbaar geweld.
Is dit echt, een slechte droom?

Wat gebeurt er, wat doet het met mij?
Begrijp ik dit, begrijpen we elkaar?
Wil iemand ons iets vertellen? Wat raar.

Als ik goed kijk zie ik nu meer.
Worden dingen duidelijk.
Ik leer.

Michael Klok
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Een kaartje, bloem, een lach, een 
lief gebaar.
Speciaal voor ons oma, zomaar!
Om u in deze bijzondere te laten 
weten, dat we u zeker niet zullen 
vergeten. 
Kus & knuffel van ons. 

Yuri, Brechje & Youp

Vescom Nederland B.V.
t +31 493 350 767
nederland@vescom.com
www.vescom.com

vinyl meubelbekleding

uitstraling 
van textiel, 
functionaliteit 
van vinyl

VES018-96 Adv Eeckenrhode magazine 92x129.indd   1 28-10-19   15:13

Liefs van Murna, Maris, Sanne, Jan 
voor mevrouw M. Wiemers-Humalda;

Voor onze Meino,
moeder en grootmoeder.
Meino; blijmoedig sla jij je
door deze rare tijd heen.
Dat maakt het voor ons een feest
om kontakt met je te houden.
We sturen je veel liefs. 

Lieve opa, 

Gaia hoopt dat ze weer snel koekjes 
bij je mag komen eten en op je voeten 
mag komen slapen! En ik dat we weer 
snel samen appelflappen kunnen 
eten. 

Liefs van je oudste kleindochter 
en Ivo
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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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vertrouwde omgeving

Afscheid nemen
www.adwillemsenzn.nl
0497 57 13 20  -  06 12 75 24 27

GLASZETTEN  ROLLUIKEN  ZONWERING
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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

&

• 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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_
Serviceflat Eeckenrhode
Irenelaan 9
5583 AD Waalre
telefoon 040 – 2282800 
www.eeckenrhode.nl
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