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Van de 
redactie

Inhoud

Nieuwe 
bewoners 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.

De bladeren beginnen te verkleuren. 
Per boomsoort kunnen de herfstkleuren 
sterk verschillen. Van geel en bruin tot 
oranje en rood. Als ze bij gunstig weer 
aan de bomen blijven hangen, tijdens een 
zogenaamde ‘Indian Summer’, is dat een 
prachtig gezicht. 
Mooie rustige, warme, zonnige 
nazomerdagen en -nachten zonder 
nachtvorst zorgen er dan voor dat de 
bladeren wel verkleuren, maar niet van de 
bomen vallen. Dit levert prachtige beelden 
op van bomen die volop in herfstkleur 
staan. 

Wat gaat deze herfst ons brengen? 
Gelukkig kunnen wij het weer niet 
voorspellen, wel kunnen wij u veel 
plezier wensen met het lezen van deze 
herfsteditie van het U-magazine.

We hebben verwelkomd:
– Familie Henschen
– Mevrouw Hillenius
– Mevrouw Dikhoff
– Mevrouw Bouwknegt
– Mevrouw van Nieuwkasteele
– Mevrouw Eringfeld

Binnenkort verwelkomen wij:
– De heer Muntendam
– Mevrouw van der Zwart
– Familie Brongersma
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Terugkerende 
activiteiten

Voorwoord
De meeste bewoners van 
Eeckenrhode deugen!

Nieuws over moord en doodslag 
verkoopt beter dan positieve berichten. 
Onze geschiedenisboeken staan vol 
met verhalen over oorlogen, verraad, 
hongersnoden en ga zo maar door.  
Al die ellende draagt bij aan ons negatieve 
mensbeeld. De ‘vernistheorie’ gaat ervan 
uit dat als je het dunne laagje beschaving 
van ons mensen afhaalt we gewelddadig 
zijn en het uitdraait op een strijd van allen 
tegen allen. 

Heeft u het boek gelezen ‘Lord of the 
Flies’ van William Golding? Een groep 
jongens belandt op een onbewoond 
eiland. Na een jaar heerst er een grimmige 
sfeer en zijn er drie overleden. Dit verhaal 
is verzonnen en decennia lang een peiler 
onder de vernistheorie geweest. 

Rutger Bregman laat ons in zijn boek 
‘De meeste mensen deugen’ aan de hand 
van wetenschappelijk onderzoek inzien 
dat de vernistheorie niet klopt. Een waar-
gebeurd verhaal over zes jongens op een 
onbewoond eiland geeft een totaal ander 
beeld dan de verzonnen versie. En 85% 
van de soldaten wil helemaal niet schieten. 
Wat een geruststelling.

Michael Klok
Secretaris 
VvE Eeckenrhode

Bridge voor bewoners Eeckenrhode
dinsdagmiddag, Tuinzaal

Filmavond
woensdag, 19.30 uur, Tuinzaal

Gym
maandag, 10.00 uur, Tuinzaal

Herenborrel
dinsdag, 1x per 3 weken, 17.00 uur, 
Tuinzaal 

Klassieke muziek met Guus
laatste vrijdag van de maand,  
15.30 uur, Tuinzaal

Natuur doet goed 
dinsdagmiddag – buitenactiviteit 

Ondersteuning iPad/tablet/computer
volgens afspraak: Andries Brouwers
040 - 22 14 333

Senioren Eetpunt
laatste woensdag van de maand

Tarock – kaartspel 
drie spelmomenten per week,  
info: Dhr. Heinz Klamet telnr. 898

Yoga
vrijdag, 10.00 uur, Sociëteit

Zondagborrel 
vanaf 16.00 uur, Tuinzaal 

Meer informatie: receptie Eeckenrhode, 
info@eeckenrhode.nl, 040 22 82 800
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Nieuwsflitsen

Meer vrijheden per 8 juni
Gelukkig konden we vanaf 8 juni 
weer rustig aan opstarten met de 
diverse activiteiten. De gym- en 
yogalessen en de kapsalon gingen 
weer van start. De heer Klamet kon 
weer starten met de diverse Tarock-
clubjes en mevrouw Govers met 
de boekenclub. Klassieke muziek 
met Guus krijgt sindsdien weer 
veel enthousiaste deelnemers. De 
filmavond kon starten, zo ook het 
Senioren Eetpunt, de zondagborrel, 
het bridgen, de filmavond, ‘natuur 
doet goed’ en ‘op reis met Ton en 
Yvon’. Inmiddels hebben we eind 
september Bridgeclub Monastère 
weer mogen verwelkomen. 
Complimenten voor en dank aan 
allen die enorm hun best doen om 
dit allemaal weer mogelijk te maken 
voor u.

Glasvezel
In september is geheel Eeckenrhode 
voorzien van een glasvezelnetwerk. 
Aannemer BAM en WeConnect 
Waalre (voorheen KTWaalre) zetten 
nog de punten op de i waarna we 
hopen in oktober over te kunnen 
gaan op glasvezel. Bewoners kunnen 
kiezen uit diverse providers voor een 
TV abonnement.

Zie ook Eeckenrhode in beweging op 
pagina 12.
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Tuinmeubelen en tuin
Bijna dagelijks zult u bewoner 
Robin van Bombeeck zien én horen 
in de tuinen van Eeckenrhode. 
Niets is hem te veel… gras maaien, 
bladblazen, snoeien. De redactie 
heeft geprobeerd Robin vast te 
leggen (viel niet mee vanwege zijn 
beweeglijkheid) gedurende enkele 
van deze momenten. Niet alleen 
in de tuin maar u ziet hem ook in 
allerlei andere settings… te veel om 
op te noemen. Robin reuze bedankt 
voor alles wat je doet.

Nieuwe yogalerares
Els Koopmans heeft, na 8 jaar 
yogalessen te hebben gegeven, 
het stokje overgedragen aan Diana 
Scholten. We bedanken Els van 
harte wat ze voor Eeckenrhode heeft 
betekend en wensen Diana veel 
succes en plezier toe.
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Activiteiten 
terugblik 

Paastakken
Hoewel in de vorige U al vermelding stond 
over de Paas-activiteiten vindt de redactie 
het prettig om achteraf nog vermelding te 
doen van de vele versierde paastakken die 
door leerlingen van de Christoffelschool 
in Waalre op 1 april werden gebracht. 
Sommige bewoners namen een paastak 
mee naar huis, andere paastakken zijn een 
week in de hal en Tuinzaal te bewonderen 
geweest.

Koningsdag 27 april
Met een kleurrijk petit-four en een glaasje 
oranjebitter werd op 27 april aandacht 
besteedt aan Koningsdag. De diverse 
feestelijkheden kon men via de TV volgen.

Bevrijdingsdag 5 mei 
Muziek, met een drankje en hapje, 
dat is de norm voor deze dag. Voor de 
tweede keer op rij ook dit jaar geen 
feestelijkheden. Daarom besloot team 
Eeckenrhode om op deze gedenkdag 
iedereen te verwennen met een leuk 
opgemaakt borrelbordje, verzorgd door 
catering Content. Rianne, Marijke en 
Irene gingen weer met goede zin de 
voordeuren langs. 

april tot en met oktober 2021
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Duo Marije en Eva 
Een spontane actie: een telefoontje, 
agenda erbij, inplannen en daar stonden 
op dinsdagmorgen 20 juli violiste Marije 
de Jong en celliste Eva Traa op de stoep 
om tijdens het koffie-uurtje een aantal 
prachtige vertolkingen (met o.a. Bach, 
Vasks, Ravel) ten gehore te brengen. 
Het concert werd mede mogelijk gemaakt 
door de balkonscèneregeling van het 
Fonds Podiumkunsten. Het was het 
eerste live concert dat na een hele lange 
stille en rustige periode werd gegeven. 
De komst van de twee dames werd enorm 
gewaardeerd.

Luc Vaesen 
Na twee keer uitstel kwam eindelijk Luc 
Vaesen op 19 augustus optreden. Vanaf 
de parkeerplaats kwam Luc, al zingend en 
spelend binnen. Het schoorsteentje van 
zijn ‘kar’ werd enigszins gebogen om toch 
overal onder door te kunnen. Want helaas, 
het weer was niet zodanig dat het buiten 
kon plaatsvinden.
Hij bracht prachtige liedjes uit de oude 
doos aaneen geregen door verhaal 
en grap. Door menig persoon werd 
meegezongen. 

The Rosenbergs 
Het was een waar genoegen om de drie 
heren oftewel ‘the Rosenbergs’ te mogen 
ontvangen op zaterdag 11 september. 
Het programma werd spontaan gebracht 
en we kregen allen, weliswaar in twee 
groepen, een professioneel schouwspel 
met goede muziek te horen.

Twee heren namen hun zonen mee. 
Zij werden voorgesteld als de nieuwe 
generatie Rosenbergs en zo jong als 
zij zijn zitten ze vol trots al volop in 
de muziekwereld. 
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Lezing Phishing 
Omdat diverse bewoners in contact zijn 
gekomen met de nadelige gevolgen 
van Phishing, werd op maandag 
6 september een lezing georganiseerd om 
geïnteresseerde bewoners op de hoogte 
te brengen van de trucs van oplichters 
en het geven van diverse tips over hoe te 
reageren op mails en telefoontjes. Nooit 
gegevens doorgeven n.a.v. telefoon of 
mail. Altijd verifiëren bij uw eigen bank of 
andere instantie. Zij zullen nooit via mail of 
telefoon gegevens van u vragen. 

Op reis met Ton en Yvon 
Inmiddels zijn er al weer een aantal 
filmavonden geweest met Ton en Yvon. 
Een druk bezochte avond met prettig 
verhaal van Ton en beeld op het grote 
scherm. Griekenland, De Zuiderzee, Bali, 
De Galapagos zijn voorbij gekomen en er 
zullen gedurende de wintermaanden nog 
meer films volgen. 

Frietkar 16 september
Wat een blijdschap! Voor de eerste keer 
dit jaar konden we met z’n allen buiten 
genieten van een frietje mét en een snack, 
verzorgd door catering Content. Nog 
meer blijdschap op dezelfde dag omdat 
we de nieuwe tuintafels en stoelen in 
gebruik namen. Wij zijn heel blij met deze 
aanwinsten.

Modeshow 
De modeshow, helaas zonder échte’ 
modeshow en enkel verkoop, vond plaats 
op maandag 4 oktober in de Tuinzaal. 
Wat was het lang geleden en weer even 
wennen. De opkomst was goed en het 
werd een gezellige middag. 

Op reis naar 
Griekenland.
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(advertentie)

Olga van der Pennen en haar 
muziekvrienden
Het werd een prachtig concert. Ook dit 
jaar weer een verrassing. Fagot, meestal 
bespeeld in een orkest-samenstelling, 
werd hier solistisch gebracht. Met veel 
dank aan Olga van der Pennen die dit trio 
aan ons kon voorstellen. Zij zelf bracht 
ook enkele zelf gecomponeerde variaties 
ten gehore op de piano. 
Een muzikale en ook gezellige middag, 
weer wat dichter bij elkaar onder het 
genot van een drankje en hapje. 
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Op zondag 7 november 
organiseert Serviceflat 
Eeckenrhode kunst-
taxatie dag ‘Kunst of 
Curiosa?’. U bent die dag 
van 13.00 tot 17.00 uur van 
harte welkom in de Tuinzaal 
van Eeckenrhode met uw 
schilderijen, porselein, 
zilver, juwelen, antieke 
boeken etc. om deze te 
laten taxeren.

Wilt u nu eindelijk eens 
weten of u iets waardevols 
aan de wand heeft hangen? 
Zondag 7 november staat 
een aantal taxateurs van 
Kunsthandel Art Dumay voor u 
klaar om uw kunst en curiosa 
te taxeren en beoordelen! 
Iedere taxateur heeft eigen 
specialisaties met betrekking 
tot de soorten kunst die ze 
kunnen taxeren.

Hoort zegt het voort! 
We willen u, uw familie en 
vrienden van harte uitnodigen 
om uw kunst en curiosa te laten 
taxeren en beoordelen. Voor 
5 euro kunt u tot maximaal 
3 voorwerpen laten taxeren 
en krijgt u een hapje en een 

drankje. De opbrengsten 
van de dag gaan naar een 
cultureel onderwijsproject in 
de gemeente Waalre.

We hopen natuurlijk op een 
grote opkomst. Omdat we 
ook veel mensen van buiten 
Eeckenrhode verwachten is 
er speciale aandacht voor de 
veiligheid van onze bewoners 
en hun gasten. Tijdens de 
dag zullen meerdere mensen 
toezien op een ordelijk verloop 
van de dag. Externen krijgen 
alleen toegang tot Eeckenrhode 
met een coronapas én als ze 
iets laten taxeren. Bewoners 
zijn ook zonder te taxeren 
kunstvoorwerpen van harte 
welkom.

Als u meer kunst wilt laten 
taxeren in een persoonlijk 
gesprek bij u thuis of bij 
Art Dumay in Nuenen is 
het mogelijk om daar op 
7 november met Art Dumay 
een afspraak voor te maken.

Voor meer informatie over 
‘Kunst of Curiosa?’ kunt u 
contact opnemen met de 
receptie van Eeckenrhode.

Haalt u dat bijzondere 
porseleinen vaasje 
maar uit de kelder
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Eindelijk was het dan zover. Waar 
eerst de COVID-maatregelen ervoor 
zorgden dat samenkomen, ook in de 
tuin niet mogelijk was, werden daarna 
de buitenactiviteiten gedwarsboomd 
door de weersomstandigheden. 
Daarom heeft het tot donderdag 
16 september geduurd voordat 
Stichting Vrienden van Eeckenrhode 
een deel van de nieuwe buiten-
meubels aan de inwoners kon tonen 
en daadwerkelijk in gebruik nemen.

In het begin van de zomer kreeg Stichting 
Vrienden van Eeckenrhode van Irene 
Copray de vraag of zij financieel konden 
bijdragen bij de aanschaf van ‘eigen’ 
buitenmeubilair. Tot nu toe werden tafels 
en stoelen voor elke buitenactiviteit 
gehuurd. Dat betekende behoorlijke 
kosten en veel gesjouw.

Het bestuur van Stichting Vrienden 
van Eeckenrhode heeft haar banksaldo 
bekeken en dankzij enkele gulle giften 
van bewoners en nabestaanden van 
bewoners hebben we Irene kunnen 
melden dat de kosten van zowel tafels áls 
stoelen én bijpassende transportkarren 
door de Stichting betaalt kunnen worden. 
We hopen dat we in de komende jaren 
samen veel gebruik kunnen maken van 
de prachtige tuinmeubelen die Irene met 
praktische hulp van huismeester Frans, 
bewoner Robin en aannemer Peter heeft 
kunnen realiseren.

Dank aan iedereen die Stichting Vrienden 
van Eeckenrhode een warm hart 
toedraagt. Samen maken we wonen in en 
om Eeckenrhode nog fijner.

Nieuws uit het bestuur van Stichting 
Vrienden van Eeckenrhode
Cor Stehouwer heeft recentelijk afscheid 
genomen als penningmeester van onze 
stichting. Guus Maas heeft aangeboden 
deze functie per 1 november op zich 
te nemen. Stichting Vrienden van 
Eeckenrhode is Cor heel dankbaar dat 
hij onze financiële man wilde zijn. Omdat 
het bestuur van StVvE bij voorkeur 
twee leden heeft die ook inwoner van 
Eeckenrhode zijn, wordt naast Guus 
Maas als penningmeester nog een extra 
bestuurslid gezocht. In de volgende U zal 
het nieuwe bestuur zich weer compleet 
aan u voorstellen. 

Namens Stichting Vrienden van 
Eeckenrhode, 

Hanneke Balk
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Hoe staat het 
met de glasvezel
en andere ontwikkelingen 
in ons gebouw
Nieuwe hovenier
De tuin van Eeckenrhode wordt sinds 
2017 door hoveniersbedrijf Van Wensen 
onderhouden. Waarbij niet onvermeld 
mag blijven dat bewoner Robin Bombeeck 
ook veel goed werk in de tuin verzet. Van 
Wensen gaat er eind dit jaar mee stoppen. 
Op dit moment zoekt Eeckenrhode naar 
een nieuwe hovenier. Deze zal naar 
verwachting nog dit jaar een 0-beurt 
gaan geven. Dat wil zeggen dat de tuin 
naar een niveau wordt gebracht dat als 
uitgangspunt dient voor het verdere 
onderhoud. U zult dus op korte termijn 
nieuwe gezichten in de tuin zien.

Glasvezel
In de afgelopen weken is er hard gewerkt 
aan de aanleg van glasvezel. Inmiddels 
lopen talloze haarfijne glasdraadjes door 
het gebouw en is ieder appartement 
aangesloten. Die glasdraadjes worden 
drager van licht! Dat lichtsignaal gaat 
Eeckenrhode van alles brengen waaronder 
TV en internet. En heel veel sneller dan 
de huidige Coax-kabels. Over Coax 
loopt overigens een elektrisch signaal. 
De meeste glasvezelkabels lopen buiten 
langs van beneden (het souterrain) via een 
hoek op de balkons naar boven. Alleen 
de appartementen op de E-verdieping 
krijgen het signaal binnen via het dak. 
Het voordeel van glasvezel is dat u meer 
keuze heeft uit aanbieders. Tot op heden 
was het alleen Ziggo, met glasvezel kunt 
u ook kiezen voor KPN en veel andere 
aanbieders. Hoe dat verder in z’n werk 
gaat vernemen de bewoners op heel 
korte termijn. Overigens, op termijn zal 
KT Waalre (heet sinds kort We Connect 
Waalre) ondersteuning van Coax stoppen. 
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Bliksembeveiliging
Het dak van Eeckenrhode is voorzien van 
bliksembeveiliging. Dit is een structuur 
van leidingen en ‘sprietjes’ die geaard 
zijn. Die zorgen er voor dat als een 
bliksemschicht het dak van Eeckenrhode 
vindt deze structuur de bliksem opvangt 
en de spanning naar de aarde geleidt. 
Waardoor elektrische apparaten in het 
gebouw geen opdonder krijgen of er nog 
ergere dingen gebeuren. Het leggen van 
zonnepanelen was aanleiding om groot 
onderhoud op de bliksembeveiliging te 
laten uitvoeren. De beveiliging is weer 
up-to-date.

Reiniging zonnepanelen 
De zonnepanelen die op ons dak liggen 
vangen stof. Die stof bestaat onder meer 
uit stuifmeel, maar ook uit woestijnzand. 
Als de stoflaag te dik wordt gaat het 
rendement van de zonnepanelen achteruit. 
Daarom worden twee keer per jaar de 
zonnepanelen gewassen, voor een hogere 
energieopbrengst.

Beveiliging
Per 1 januari 2022 zal Vigilantis Security 
BV de beveiliging van ons gebouw 
overnemen van Egdom Security BV. Deze 
firma rijdt regelmatig rond ons gebouw. Bij 
calamiteiten kunnen we het alarmnummer 
van dit beveiligingsbedrijf bellen en 
rukken ze uit.
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‘ Vroeger voor de winst, 
nu voor de gezelligheid’

Interview mevrouw Albers

Een echte Eindhovense
‘Ik ben een echte Eindhovense, ben 
in 1923 geboren in de Paradijslaan en 
opgegroeid in een gezin met 6 kinderen. 
Ik was de tweede, na een oudere broer. 
Van deze 6 leven er nu nog 3. Je kunt 
gerust zeggen een sterk geslacht. 
Ook mijn voorouders zijn oud geworden. 
We woonden in de binnenstad. Daar ging 
ik naar de katholieke meisjesschool. 
Jongens en meisjes werden strikt 
gescheiden. Het was in die tijd heel 
overzichtelijk, ik kende de meeste 
katholieke meisjes van mijn generatie 
in de binnenstad.

Mijn broers moesten naar het gymnasium, 
of ze het konden of niet. Voor de meisjes 
van het gezin werden er geen hoge eisen 
aan de opleiding gesteld.’

‘Na de lagere school ben ik naar 
kostschool gegaan, de orde van de 
Fransicanessen in Oisterwijk. Het is 
mij overigens nooit duidelijk geworden 
waarom ik naar kostschool moest. Ze 
zeiden me wel eens dat ik nogal druk was. 
Ik vond kostschool geweldig. In de winter 
konden we daar heerlijk schaatsen op 
een groot ven. Heb daar nooit heimwee 
gehad. Mijn jongere broer wilde naar het 
seminarie. Hij had daar zo’n heimwee dat 
hij vaak moest huilen. Dat heb ik toen 
wel geprobeerd, maar huilen lukte mij 
niet. Op kostschool ben ik 3 jaar naar de 
MULO gegaan, daarna weer thuis gaan 
wonen en naar de MMS aan de Elzentlaan 
in Eindhoven gegaan. Ik kan mij nog 
herinneren dat de scheiding jongens-
meisjes toen zo strikt was dat de rector 
soms op uitkijk stond om er voor te waken 
dat de meisjes niet naar jongens keken 
en vice versa. Toen ik een jaar of 16 was 
tenniste ik regelmatig en durfde thuis 
niet te vertellen dat daar ook jongens bij 
waren. Op de tennisbaan heb ik Eduard 
(Ed), mijn inmiddels overleden echtgenoot, 
leren kennen. Maar owee ik mocht niet 
met hem thuis komen, ze vonden mij veel 
te jong. Ed en een broer van mij gingen 

Miep Albers (14 jaar) vermaakte 
zich prima op kostschool.
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in Utrecht studeren, daardoor was het 
toch mogelijk om contact met hem te 
onderhouden.’

Wel voor de wet, maar niet voor 
het bed
‘Mijn broer en mijn latere man zijn in 
1941 door de Duitsers opgepakt en te 
werk gesteld in Duitsland. Na bijna een 
jaar kwamen ze terug in Nederland. Ze 
konden hun studie vervolgen. Mijn man 
heeft in 1947 zijn studie tandheelkunde 
afgerond. Hij moest van de regering 
direct na zijn studie naar Indonesië om 
daar als tandarts te gaan werken. Omdat 
het plan was dat ik hem na zou reizen 
zijn we kort voor zijn vertrek voor de 
wet getrouwd. Voor mijn vader was dat 
maar voor de helft getrouwd; ‘wel voor 
de wet, maar niet voor het bed’. Tenslotte 
waren we katholiek. Mijn man kreeg in 
Indonesië last van zijn arm. Hij heeft toen 

die blessure nogal overdreven om snel 
weer naar Nederland te kunnen. Binnen 
9 maanden was hij weer terug. We zijn in 
Veldhoven in een Oostenrijkse woning 
aan de Kaspar van Vroonhovenlaan gaan 
wonen en zijn natuurlijk snel voor de kerk 
getrouwd. Tot de komst van mijn man had 
het dorp Meerveldhoven (nu onderdeel 
van Veldhoven) nooit een tandarts gehad! 
Sterker nog, tot aan de grens van België 
was er geen andere tandarts dan mijn 
man. Rotte kiezen werden tot dat moment 
getrokken door huisartsen. Omdat de 
gemeente blij was met onze komst 
bouwde ze een tandartspraktijk aan onze 
woning. De huisartsen vertelden ons 
lacherig dat ze minder blij waren omdat 
de kiezentrekkerij hun jaarlijks een leuke 
zakcent opleverde. Pas 10 jaar na onze 
komst kwam er een tweede tandarts in 
Veldhoven. Tot dat moment had mijn man   
áltijd dienst. In 1956 zijn we naar een 
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groot wit huis aan de Provinciale Weg in 
Veldhoven verhuisd, een groot huis met 
een grote tuin. Het leuke is dat één van 
mijn kinderen ook tandarts is geworden 
en nog steeds praktijk houdt in dit huis. 
In de periode 1950-1960 hebben we in 
totaal 5 kinderen gekregen; 3 zonen en 
2 dochters.’

Alle zes een medisch beroep
‘Na de MMS heb ik Huishoudkunde 
gedaan en mijn diploma behaald. Daar 
vond ik weinig aan en wilde daar niet mee 
verder. Mijn vader zei dat ik mijn moeder 
dan maar moest komen helpen. Maar daar 
had ik helemáál geen zin in. Ben toen in ’t 
geniep gaan solliciteren en aangenomen 
bij het Consultatiebureau voor 
Tuberculose. De arts heeft mij toen heel 
veel geleerd. In de 4 jaar dat ik daar heb 
gewerkt heb ik onder meer röntgenfoto’s 
leren ontwikkelen en lezen, bloed geprikt 
en patiënten begeleid. Een week voordat 

ik trouwde ben ik gestopt met werken, 
tot mijn spijt. Maar zo ging dat in die tijd. 
Ik vind het bijzonder dat mijn drie broers 
arts zijn geworden en mijn twee zussen 
en ik alledrie voor een medisch specialist 
hebben gewerkt. Terwijl we dat niet van 
huis uit hadden meegekregen.’

Sport, sport, sport
‘Mijn man heeft veel gehockeyd en in 1959 
samen met twee vrienden de hockeyclub 
Basko in Veldhoven opgericht. Die 
club bestaat nog steeds. Ik heb altijd 
gehockeyd bij Oranje-Zwart, de katholieke 
club. Al onze kinderen hebben gehockeyd 
bij ‘de andere club’ EMHC. Deze clubs 
zijn enkele jaren geleden gefuseerd tot 
Oranje-Rood. Jan, onze oudste zoon, 
was de meest fanatieke en heeft het tot 
het Olympische team van de Spelen in 
Montréal in 1976 geschopt. Dat was het 
team waar ook Ties Kruize in speelde. 
Ik kan me nog herinneren dat we op het 

Ed Albers (†) en Miep Albers op wintersport.
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moment van de Spelen in Spanje zaten. 
Er was met veel moeite een kleine zwartwit 
televisie georganiseerd. Na een hoop 
gepiel kregen we het apparaat niet aan de 
praat. We hebben tot mijn grote spijt geen 
enkele wedstrijd kunnen zien.
Mijn man beoefende evenals mijn vader 
veel sporten. Mijn vader was al in de 
jaren ’30 een fanatiek skiër. Sporten was 
ook mijn grote hobby. Ik heb van alles 
gedaan, zwemmen, schaatsen, skiën, 
fietsen, hockeyen, golfen. Al zeg ik het 
zelf, ik kon heel goed schaatsen. Naast 
al het gesport had ik ook wat andere 
‘hobby’s’. Mijn moeder woonde in Huize 
de Elzent in Eindhoven. Ik haalde haar één 
dag in de week op wat ze de fijnste dag 
van de week vond.

Ik heb ook altijd heel graag gebridged. Dat 
doe ik nog steeds wekelijks. Maar, vroeger 
voor de winst, nu voor de gezelligheid.’
Wat was u voor moeder? ‘Dat zou je mijn 
kinderen moeten vragen. Ik had altijd 
goeie hulp in huis, ging vaak met vrien-
dinnen shoppen, lacht hard. Het was een 
heel bedrijf, we hadden twee hulpen die 
ons hielpen om het gezin een beetje draai-
ende te houden. Ik ben zelf opgevoed met 
sport, ik denk dat ik daar mijn kinderen 
wel iets van heb meegegeven. Mijn vader 
stimuleerde om te presteren. Overigens 
hadden mijn kinderen weinig prikkels 
nodig. De één was nog fanatieker dan de 
ander. Al onze kinderen hebben overigens 
gestudeerd en zijn goed terecht gekomen. 
Ze zijn allemaal getrouwd en hebben 
fijne gezinnen. Ik heb maar liefst 18 klein-
kinderen en 17 achterkleinkinderen.’

Van de redactie:
Eeckenrhode Croquet toernooi
Toen Eeckenrhode enkele jaren 
geleden een croquet toernooi in de 
voortuin had georganiseerd hebben 
aanwezigen kennis kunnen maken met 
de winnaarsmentaliteit van de familie 
Albers. Vermomd met een glimlach 
en af en toe een grap werd zeer 
geraffineerd, in samenwerking, tegen 
het randje van wat wel/niet reglementair 
is, de eerste en tweede prijs door 
kinderen Albers binnengesleept. 
Fair play, dat wel.

Een goed huwelijk
‘Ik heb op mijn 63ste een verschrikkelijk 
ongeluk gehad. Mijn man was net met 
pensioen, we zouden gaan genieten. 
Ik ben op een zebrapad in Knokke 
aangereden. Zo hard dat ik meters door 

‘ Ik verbaas 
me soms over 
mijn leeftijd.’
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de lucht werd geslingerd. Er is wekenlang 
gevreesd voor mijn leven. Ik heb het 
gered. Mij werd verteld dat ik de rest van 
mijn leven in een rolstoel zou moeten 
zitten. Ik heb toen gedacht, wil ik wel 
verder leven? Dankzij een fantastische 
fysiotherapeut ben ik uiteindelijk helemaal 
hersteld. We zouden in die tijd in de 
bossen gaan wonen. Door mijn ongeluk 
is dat er niet van gekomen en is het een 
bungalow geworden.
Mijn man is op zijn tachtigste vrij 
plotseling overleden. Hij had longkanker. 
We hebben op een dag een rondrit 
gemaakt langs dorpen waar hij op 
vrijdagen schooltandarts was geweest. 
In ons dorp bezochten we een kerk waar 
we samen naar een lijst met overledenen 
stonden te kijken. Ed zei me dat hij 
de volgende zou zijn. Ik wuifde zijn 
opmerking weg, ‘doe niet zo gek’. Thuis 
aangekomen wilde ik gaan koken. Ed 
kreeg een hoestbui en viel ter plekke 
dood neer. Misschien raar om te zeggen, 
maar het was voor Ed een opluchting. Een 
pijnlijk ziekbed, benauwdheid enzovoorts 
zijn hem bespaard gebleven. We hebben 

een geweldig huwelijk gehad. Ed was een 
fantastische man waar ik heel veel van 
gehouden heb. We hebben veel samen 
gedaan en genoten. Hij heeft mij altijd alle 
ruimte gegeven. Het was ook een goeie 
man. Patiënten die het wat minder breed 
hadden vergat hij een rekening te sturen.
Ik vond de periode na het overlijden heel 
moeilijk en heb toen heel veel steun 
van de kinderen gehad. Ik was 80 toen 
Ed overleed en ondernam gelukkig nog 
van alles. Zo ging ik in die tijd ook nog 
met vriendinnen in Oostenrijk wandelen. 
En was ik vaak op de golfbaan te vinden.’ 
Heeft u ooit een nieuwe relatie willen 
beginnen? ‘Oh god nee! Daar moest en 
moet ik niet aan denken. Ik heb me na het 
overlijden wel eenzaam gevoeld, maar heb 
nooit de behoefte gehad aan een nieuwe 
relatie.’

Wat zegt leeftijd
‘Ik realiseer me heel vaak hoe oud ik 
ben. Ik ben 98 hoe is ’t mogelijk! Mijn 
rijbewijs is onlangs weer met 5 jaar 
verlengd, tot mijn 103e, wat een grap! 
Ik begin het ook wel een beetje te voelen, 
maar mankeer niks. Ik hobbel nog vrolijk 
rond en heb best een volle agenda. Ik 
doe tegenwoordig wel een middagdutje, 
maar ga nooit voor middernacht naar 
bed. En ik slik geen pillen! Soms een 
paracetamolletje.’

De kinderen van Miep Albers.

Miep Albers, 40 jaar jong.
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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

&

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.
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Elektrotechnisch installatiebedrijf  
. 

Wij denken graag met u mee!  
Zowel voor, tijdens als na de werkzaamheden. 

... 
Ontwerp en aanleg van: 

 ●   Elektra installaties 
 ●   Laadpalen E-auto 
 ●   (Led)verlichting 
 ●   Keuring & inspectie 

. 

. 
Swinkels Elektro 
Mgr. v.d. Venstraat 29 
5482 EK Schijndel 
 
* Onderdeel van Swinkels E-tech groep B.V. 

Bel of mail ons en we maken direct een geheel 
vrijblijvende afspraak voor u.

Onze expert neemt de tijd om uw wensen 
en de mogelijkheden te bespreken.

U krijgt een heldere uitleg en een 
offerte op maat.

Wij staan voor persoonlijke begeleiding 
en goede service.

Wij ontzorgen niet alleen bij de aanschaf,
maar ook daarna.

088 130 0250 / info@greenwinner.nl

Molendijk-Zuid 23 C Schijndel www.greenwinner.nl

Op een duurzame manier 
uw energierekening 

verlagen?
Dat kan met zonnepanelen!

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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Tine van der Linde
15 april 1939 - 22 maart 2021
GEBED
Ik wil iets aan U voor leggen God.  
Maar ik zoek naar woorden.
Uw Naam spreek ik voorzichtig uit.
In de psalmen lees ik dat U mij al kende 
voordat ik in de schoot van moeder 
gevlochten werd. 
Dat is oerkennis.
Maar als U mij al kende hoe kan ik U 
dan kennen?
Waar bent U te vinden? En hoe bent U er 
dan voor mij, 
nu ziekte en afhankelijkheid mij zijn 
overkomen?
Begrijp mij goed God, 
mijn vraag is niet of U op enigerlei wijze de 
oorzaak bent van mijn situatie.
Mijn vraag is ook niet of achter dit alles een 
bedoeling zit,
waarvan de zin mij totaal zou ontgaan.
Nee, dat is mijn vraag niet. 
Ik blijf heel dicht bij mijn ervaring.
Voelt U ook de pijn van mijn gebrokenheid?
Weet U ook wat het is om niet meer helder 
te kunnen denken?
Het niet meer lukt om mijn pijn onder 
woorden te brengen?

En toch moet ik met die gevoelspijn in het 
reine komen.
Ik moet weer “opstaan” door mij op te trekken 
aan wat mij overkomen is:
Uw belofte God dat alles weer nieuw kan 
worden.
Nu leef ik nog in een woestijn, maar wil geloven 
dat ik niet alleen ben.
Dat U mij vasthoudt en met mij meetrekt.
Ik ken immers het aloude Bijbelverhaal dat mij 
vertelt dat U al eerder
In uitzichtloze situaties een nieuw begin voor 
mensen maakte.
Zo wil U er toch voor mij zijn? 
Mag ik u zien God in de warmte en hartelijkheid 
die ik dagelijks van zoveel mensen mag 
ontvangen?

Stralen zij iets af van wat U God voor mij wil zijn?
Wordt in al hun zorg om mij hun aandacht, 
hun troost soms in kleine gebaren zichtbaar 
wie U bent?
Mag ik mij geborgen voelen in dit gelovig weten?
En zeggen dat in deze moeilijke periode van 
mijn leven mijn gevoelens U hebben gezien?
Toch God moet ik aan U kwijt dat al het goede 
van mensen mijn wonden niet helemaal 
kunnen helen. 
Daarom: Help mij.

Ina van Herk
21 mei 1948 – 10 april 2021
 
Ina (we moesten Ina zeggen) was een 
sympathieke bewoonster van Eeckenrhode, 
actief in de bewoners  commissie en later 
ook in de Corona Regiegroep waar ze 
als oud-verpleegkundige geweldig mee 
kon denken, de bewoners daarbij altijd 
vooropgesteld.

Je wist wat je aan Ina had. Goudeerlijk, 
recht door zee, met een groot rechtvaardig-
heidsgevoel. Altijd geïnteresseerd in 
de ander, positief ingesteld. Ze was 
blij met haar appartement waar ze met 
hond Snowey en kat Moppie woonde 
en trots op haar familie. Ook bouwde zij 
vriendschappen op binnen Eeckenrhode. 

Zoals ze zelf zei:
‘Mijn leven is niet altijd gemakkelijk 
geweest, maar ik ben altijd op zoek 
gegaan naar de positieve punten om 
mij aan vast te grijpen. Lukte niet altijd, 
maar vaak ook wel’.

Ina, we missen je! 

In memoriam
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Activiteiten 
vooruitblik 
Oktober 2021 t/m januari 2022 

Lezing Kunst en Cultuur
Dinsdag 19 oktober
19.30 – 21.00 uur 
Kunsthistorica Erna Charbon zal 
deze avond een lezing geven over 
de wereld beroemde Frida Kahlo 
(1907-1954). 

Kunst of Curiosa? 
Zondag 7 november 
13.00 – 17.00 uur
Zie pagina 10 voor meer informatie  
over dit evenement.

Lezing over bijen 
Dinsdag 9 november
15.00 – 16.30 uur
Michael Klok, imker en honingliefhebber 
zal deze middag een lezing geven over het 
prachtige bijenvolk en ook zult u mogen 
proeven van diverse soorten honing.

Om grotere evenementen veilig te 
kunnen laten plaatsvinden geldt vanaf 
25 september, dat deelname aan activiteiten 
gemarkeerd met dit icoon  voor externe 
bezoekers alleen mogelijk is op vertoon van 
de coronapas bij de receptie. 

22

U magazine – herfsteditie 2021



Appeltaartconcert 
Vrijdag 3 december
15.00 – 16.30 uur
Live klassiek (viool, harp en dwarsfluit) 
gecombineerd met een heerlijk stuk 
appeltaart mét slagroom. Het programma 
zal nog bekend worden gemaakt. 
U ontvangt hierover tijdig bericht.

Kerstfair 
Dinsdag 14 december
10.00 – 13.00 uur
Wat hebben we hier naar uitgekeken;
een volle zaal met stands met onder 
andere allerlei handgemaakte artikelen en 
veel bezoekers. U, uw familie, vrienden 
en kennissen zijn van harte welkom om te 
komen genieten van kerstsfeer, een kop 
koffie of thee en kerst-lekkers. Denkt u er 
aan om uw portemonnee mee te nemen? 

Franklin Brown 
Dinsdag 21 december
16.00 – 17.30 uur
Vorig jaar moesten we helaas cancelen 
maar wat in het vat zit verzuurt niet. Dit 
jaar mogen we in de week voor kerstmis 
Franklin Brown verwelkomen en gaan 
genieten van zijn prachtige stem. Wellicht 
kent u Franklin Brown van de Soundmix 
Show (1992), zijn deelname aan het 
Eurovisie Songfestival (1996) en het 
wat meer recentere programma ‘beste 
zangers’ (2020). Franklin zal onder andere 
kerstcrooners voor u vertolken. 

Kerstlunch 
26 december - 2e kerstdag 
13.30 – 15.30 uur
Tweede kerstdag 2021 valt op een zondag. 
Een heerlijke warme lunch zal door 
Catering Content worden verzorgd en u 
bent welkom met uw gasten. 

Oudjaarsborrel
Vrijdag 31 december
16.00 – 17.30 uur
Gezamenlijk zullen we het jaar gaan 
afsluiten onder het genot van warme 
glühwein of een ander drankje, warme 
appelbeignets en oliebollen.

Nieuwjaarsborrel
Donderdag 6 januari
16.00 – 17.30 uur
Het nieuwe jaar vraagt natuurlijk om een 
gezellig samenzijn. Komt u ook het glas 
heffen en elkaar het goede wensen? 
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