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Van de 
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‘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.

“Wat wil je later worden?”, vroeg de juf,
‘t was in de derde klas.
Ik keek haar aan en wist het niet,
‘k dacht dat ik al iets was.

Prachtig zijn deze woorden van Toon 
Hermans en het is mooi te mogen 
beseffen dat we allen mensen zijn, 
ongeacht beroep, verworvenheden, 
intellect, verleden, rijkdom of armoede 
en gezondheid. 
In deze tijd met onrust en onzekerheden 
is dat een feit om een moment bij stil te 
staan. 
Wie weet tijdens de expositiemaanden 
april en mei. U leest hier meer over in 
deze U. 

We hebben verwelkomd:
– Mevrouw van der Zwart
– De heer Muntendam
– Mevrouw Schieving
– Mevrouw Janssen
– Familie van der Linden
– Familie Brongersma
– Mevrouw van Hoeve
– Mevrouw Schuurhof

Binnenkort verwelkomen wij:
– Familie Ludwig
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Terugkerende 
activiteiten

Voorwoord
Het speekwoord zegt: 
een nieuwe lente, 
een nieuw geluid 
Ja, gelukkig komt die nieuwe lente er 
inderdaad aan. En het nieuwe geluid? Zou dat 
betekenen dat Corona ons leven niet meer zo 
gaat beheersen, niet meer bepaalt waar we 
wel of niet naar toe gaan? Wie we wel of niet 
ontmoeten? Dat zou een fantastisch geluid 
zijn. Gelukkig worden er ondanks Corona veel 
goede ideeën geboren. Wat te denken van het 
prachtige initiatief voor een tentoonstelling 
zowel in de tuin van Eeckenrhode als binnen? 
Daaraan worden ook lezingen gekoppeld. 
Zelf ben ik zeer te spreken over het thema: 
‘De kracht van ouderen’.

Met alle ervaring die ouderen hebben zouden 
zij heel wat jongeren kunnen helpen. Zij weten 
als geen ander welke zaken er werkelijk toe 
doen. Ze weten ook wat het betekent om 
moeilijke keuzes te moeten maken en hoe om 
te gaan met tegenslag. Het zou goed zijn als 
deze kracht ook maatschappelijk zou worden 
ingezet. 

Toon Hermans schreef in een van zijn boekjes 
al dat je jezelf oud kunt denken, omdat je 
alleen maar ziet wat je niet meer kan. Zo raak 
je uitgeblust en futloos. Maar de wijsheid zit 
niet in spierkracht en ook niet in een goed 
geheugen. Waar die wel zit is moeilijk te 
bepalen maar een ding is zeker: de wijsheid 
van ouderen kan veel steun bieden. 

Ik wens u een zonnige lente en een 
inspirerende tentoonstelling met lezingen 
over dit prachtige thema. 

Monique Krikhaar
Voorzitter 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,  
15.00 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
Goed voor Mekaar wandelclub
Onlangs stond er nog een stukje 
in het Eindhovens Dagblad over 
de wandelclub vanuit ‘Goed voor 
Mekaar Waalre’. Mieke Spoorenberg 
kennen we al heel wat jaren als 
onze contactpersoon en vrijwilliger 
voor deze club. In mei is op vrijdag 
Eeckenrhode het vertrekpunt 
en zullen twee bewoonsters van 
Eeckenrhode een tocht in Aalst-
Waalre uitzetten. Geïnteresseerden 
voor deze wandelclub kunnen  
zich aanmelden via  
info@goedvoormekaarwaalre.nl. 

Glasvezel
Inmiddels is de aanleg van de 
glasvezel bijna rond. In de komende 
weken worden de laatste punten op 
de i gezet.

René Beusen 
40 jaar fysiotherapeut
Op 8 februari was ‘onze René’ 40 jaar 
fysiotherapeut en ook 40 jaar werk-
zaam als fysio op Eecken rhode. 
Alles werd in het geheim georga-
ni seerd. Zowel bij René privé als 
hier op Eeckenrhode. Een door zijn 
kinderen gemaakte vlag prijkte in de 
mast. René is volop in het zonnetje 
gezet door bewoners en collega’s. 
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Teamleider Zorg
Na 6 jaar op Eeckenrhode te hebben 
gewerkt is de teamleider van het 
zorgteam, Wilma Maas, met haar 
welverdiende pensioen. Zie het inter-
view vanaf pagina 8. Haar opvolger 
is Els Habraken. Wij bedanken Wilma 
voor haar tomeloze inzet en wensen 
Els heel veel succes en plezier in 
haar functie als teamleider!

Veel dank!
Lieve bewoners en collega’s,
Hartverwarmend was mijn afscheid 
op Eeckenrhode. De waardering in 
de vorm van kaarten, cadeautjes, 
mailtjes en de aanwezigheid van 
iedereen die op mijn afscheid 
aanwezig was hebben me ontzettend 
goed gedaan. Ik kijk terug op 
6 prachtige jaren, ik ga jullie missen. 
Ik hoop dat u als bewoners nog 
veel gelukkige jaren in het mooie 
Eeckenrhode mogen wonen en 
collega’s hun werkzaamheden op 
Eeckenrhode nog met veel plezier 
kunnen uitvoeren.

Met vriendelijke groet, Wilma Maas

Corona Exit?
Sinds eind februari zijn ongeveer 
alle coronamaatregelen gestopt. 
Het heeft inmiddels 2 jaar geduurd. 
Eeckenrhode is er genadig vanaf 
gekomen, alsof er een engel over 
het gebouw is gevlogen al die tijd. 
Toch blijven we alert, om in geval 
van besmetting, juist ook door-
besmettingen te voorkomen. Goede 
ventilatie blijft een pré. We bedanken 
iedereen voor de medewerking om 
Eeckenrhode gezond te houden en 
hopen van harte dat dit het einde is 
van de maatregelen…!

Gevonden voorwerpen 
Soms ontvangen we gevonden 
voorwerpen. Dit kan variëren van 
sjaals en paraplu’s tot armbandjes, 
oorbellen en ringen. Op de foto 
ziet u de, inmiddels gegroeide, 
collectie sieraden. Wanneer u iets 
herkent kunt u dit melden bij de 
locatiemanager. Wanneer u iets 
vindt, gelieve dit af te geven bij de 
receptie. Soms vinden spullen hun 
weg weer terug naar de rechtmatige 
eigenaar. We hopen dit ook voor de 
sieraden op de foto. 
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Activiteiten 
terugblik 
Oktober 2021 t/m maart 2022
Gelukkig kunnen we voorlopig weer 
verder en volop genieten van allerlei 
zonder coronapas en zijn we weer 
druk doende met het organiseren van 
diverse activiteiten. Toch ook is het leuk 
om met u terug te blikken op voorbije 
gebeurtenissen.

Frida Kahlo 
Erna Charbon kwam op dinsdagavond 
19 oktober een lezing geven over het 
leven van Frida Kahlo. Boeiend en ook 
ingrijpend. Frida Kahlo had een zeer 
bewogen leven, zowel qua gezondheid 
als op het gebied van de liefde.

Kunst of Curiosa dag
De Kunst of Curiosa dag op zondag 
7 november was wederom een succes. 
Hoe apart is het om zoveel verscheiden-
heid te zien. Soms was het even wachten 
want men mocht 3 objecten laten taxeren, 
het liefst bij de verschillende taxateurs. 
Met een kop koffie, wat lekkers en een 
praatje met tafelgenoten of meekijken bij 
de taxatie maakte veel goed. Het was een 
mooie dag met interessante vondsten.

Bijenlezing
Vele bijen kwamen voorbij via een 
presentatie en een interessante lezing 
over dit prachtige volk. Er werden 
vragen gesteld, er kwamen onverwachte 
antwoorden en het proeven van vier 
soorten honing was een heerlijk moment. 
Er werden potjes honing weggegeven via 
at random gemerkte formulieren.

Appeltaartconcert
Appeltaart met slagroom op vrijdag 
3 december. Het Utrechts harptrio 
(harp, viool en dwarsfluit) bracht prachtige 
werken ten gehore. Het was genieten. 
Volgend jaar weer? “Jazeker”, zei het 
enthousiaste publiek. We verheugen ons.

Lock Down
Toen werd het weer stil in de Tuinzaal. 
Opnieuw een lock down en werden zowel 
de kerstfair, crooner Franklin Brown, 
de kerstlunch van tweede kerstdag en 
ook de oudjaars- en nieuwjaarsborrel 
geannuleerd. Team Eeckenrhode is 
inmiddels niet voor één gat te vangen en 
bedacht enkele alternatieven.

5 december 
Sinterklaas werd herdacht met brieven-
buspost in de vorm van marsepeinbrood.
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Kerstavond
Met kerst kreeg men een kerstboekje met 
gedichtjes, ad hoc verzameld, met dank 
aan bewoners, plus een gezellige kaart, 
gemaakt door leerlingen van basisschool 
De Meent, in de brievenbus. 

Oudjaar
Op 31 december werd er door Rianne, 
Marijke en Irene, deur aan deur 
getrakteerd op glühwein, een oliebol 
en een appelbeignet.

Verlaat nieuwjaar
Op 26 januari werd er een borrelbox met 
een drankje naar keuze aangereikt aan 
alle bewoners. Dit ter ere van het nieuwe 
jaar. Wat laat maar toch werd er vrolijk 
“Proost!” door de gangen geroepen.

Op reis met Ton en Yvon
Op maandag 7 februari maakten we een 
reis door Europa. Het was de eerste 
activiteit na de Lock Down van december 
en januari. 

Stanza
Gelukkig werd eind januari alles weer 
vrijgegeven en gingen we van start 
in de Tuinzaal met Stanza op zondag 
13 februari. Precies 2 jaar eerder waren 
zij op Eeckenrhode met een ode aan 
Willem Wilmink. 

Dit jaar brachten zij een ode aan Bram 
Vermeulen. Het was weer genieten. Toch 
ook soms emotioneel want de teksten van 
Bram kunnen herinneringen losmaken.

Senioren Eetpunt
Het eerste S.E. op 23 februari werd een 
feit. Al jaren staat er stamppot op het 
menu in januari. Bijkomen met een stevige 
maaltijd na de woelige kerstmaand. 
Dit jaar werd het stamppotten in februari. 
Nog wat rustig qua aantal deelnemers 
maar reuze gezellig.

Aswoensdag met haring
Carnaval was in het land. Het feest dat 
altijd eindigt met Aswoensdag en dat 
betekende op Eeckenrhode op 2 maart 
haring happen. Voor de niet haring 
liefhebbers was er een kaasplankje. 
Heerlijke gerechtjes en het werd een 
gezellige middag al was er niet te 
ontkomen aan de uitjeslucht.

Op reis met Ton en Yvon
We gingen naar Marokko. Wat een pracht 
en praal, wat een rijkdom en ook armoede. 
Het was weer fijn met Ton en Yvon op reis 
te zijn.

Internationale vrouwendag
8 maart, al sinds 1908 is het internationale 
vrouwendag en ook op Eeckenrhode 
werd die datum geëerd, zonder de heren 
weliswaar, met een luxe afternoon tea. 
Gezellig met elkaar, met zoete en hartige 
hapjes, diverse soorten thee en een 
advocaatje of brandwijntje erbij. De rode 
koontjes waren trouwens ook van de 
partij.
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Toen Wilma Maas in 2021 haar pensioen-
gerechtigde leeftijd bereikte zat ze 
volledig in de ontkenningsfase; ‘Stoppen 
met werken?, Nee.’ Na een tijdje te hebben 
doorgewerkt is ze per 1 maart j.l. toch 
met pensioen gegaan. Met een klein 
beetje tegenzin. Ze vond het werken op 
Eeckenrhode nog zo leuk. De redactie van 
U blikt met haar terug.

Waarom wilde je niet stoppen met 
werken?
“Omdat ik het nog zo leuk vond, het 
werken met mensen en het coachen 
zijn mijn passie. Iets voor een ander 
betekenen geeft me een bijzonder gevoel. 
De afgelopen 6 jaar is de zorg steeds 
zakelijker geworden, het is de kunst 
om een evenwicht te vinden tussen 
zakelijkheid en menselijkheid. Dat vond 
ik een mooie uitdaging. En ik had 
graag de uitbreiding Eeckenrhode nog 
meegemaakt.”

Hoe kijk je terug op je tijd bij 
Eeckenrhode?
“Met trots kijk ik terug naar de afgelopen 
6 jaar! Toen ik begon op Eeckenrhode was 
er leegstand, nu is er lange wachtlijst! 
Wat is er veel veranderd, de grote 
renovatie van Eeckenrhode was immens, 
een ingrijpend proces met een prachtig 
resultaat. Toen alles klaar was had ik als 
ik binnen kwam het gevoel dat ik door 
de lobby van een mooi hotel liep. Ik heb 
veel medewerkers zien komen en gaan. 
De werkdruk in de zorg is steeds groter 
geworden waardoor er steeds minder 

animo is om voor de zorg te kiezen. 
Terwijl er door de vergrijzing steeds meer 
mensen nodig zijn. Ik maak me hierover 
wel zorgen. Je moet je medewerkers 
koesteren, aandacht geven, er wordt veel 
van hen verwacht. Ze moeten vaak werken 
onder hoogspanning, klasse hoe dit op 
Eeckenrhode gerealiseerd wordt. We 
zitten in een tijdperk waar alles draait om 
zelfredzaamheid. Dat vergt nogal wat van 
medewerkers én bewoners. Maar alleen 
dan kan de zorg betaalbaar blijven!!”

Wat waren de hoogtepunten? 
En de dieptepunten?
“De realisering van de renovatie, een grote 
operatie die in fases is uitgevoerd, waarbij 
iedereen overlast heeft gehad ondanks 
de grote moeite die is gedaan om dit tot 
een minimum te beperken. Zowel het 
proces als het eindresultaat zou ik zeker 
één van de hoogtepunten willen noemen. 
Een ander hoogtepunt was het met 
succes opzetten van dagbesteding voor 
bewoners met geheugenproblematiek. 
Ook ben ik er trots op dat Eeckenrhode 
een erkend leerbedrijf is geworden. 
Eeckenrhode heeft hierdoor op scholen 
meer bekendheid gekregen. Nieuwe jonge 
mensen binnenhalen om het vak te leren, 
dat is de toekomst!”
 
“Een dieptepunt was het afscheid nemen 
van Peter Klok, hij heeft Eeckenrhode 
nieuw leven ingeblazen. Alhoewel ik 
hem maar enkele jaren heb gekend 
blijf ik me hem herinneren als een 
grote, integere, vriendelijke en altijd in 

Wilma Maas 
met pensioen

8

U magazine – voorjaarseditie 2022



anderen geïnteresseerde man. Een ander 
dieptepunt is het doormaken van corona. 
Ongelooflijk wat dit voor impact voor de 
bewoners maar ook voor het zorgteam 
heeft gehad. Zelf heb ik gelukkig geen 
oorlog meegemaakt maar dit voelde soms 
ook als een oorlog. Bewoners werden 
beperkt in hun dagelijks leven, men zat 
opgesloten in hun appartement. Dit heeft 
me zeer getroffen en ik zal nooit vergeten 
dat ik zo mijn arbeidsleven heb moeten 
beëindigen. Gelukkig is het ergste nu voor-
bij en krijgt iedereen weer meer lucht.”

Jouw man Guus zien we ook 
regelmatig op Eeckenrhode…
“Overal waar ik gewerkt heb speelde Guus 
een belangrijke rol. Door zijn kennis en 
kwaliteiten kon hij altijd wel iets betekenen 
voor de organisatie. Guus organiseerst al 
jaren klassieke muziek bijeenkomsten en 
is een soort van huisfotograaf. Fotografie 
is een grote hobby van Guus. Hij heeft 

onder meer de boeken over de renovaties 
gemaakt en de portretfoto’s in het 
Smoelenboek. Verder was hij voor mij een 
klankbord als ik ergens mee zat op mijn 
werk, we hebben vaak gediscussieerd 
over zaken waar ik tegenaan liep. Guus 
blijft na mijn pensioen de klassieke muziek 
verzorgen en zit ook in het bestuur van” 
De vrienden van Eeckenrhode”. Indien 
nodig zal hij ook foto’s blijven maken van 
evenementen en voor het smoelenboek.”

Wilde Guus niet dat je wat meer tijd 
voor hem zou hebben?
“Nee hij heeft me altijd gesteund in mijn 
werkzame leven en weet hoeveel mijn 
werk voor me betekent. Hij is zelf altijd 
een workaholic geweest en respecteert 
daarom mijn werkwijze. Hij weet dat iets 
voor een ander kunnen betekenen en 
organiseren heel belangrijk voor mij zijn.”
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En nu genieten van alle vrije tijd?
“Daar ga ik wel vanuit, alhoewel ik het heel 
raar vindt. Zeker tijdens corona stond ik 
24 uur per dag ‘aan’. Ik vind veel dingen 
leuk, maar dat is ook mijn grootste valkuil. 
Vanaf 1 januari zit ik als vrijwilligster in 
de participatieraad van de gemeente 
Waalre. Dit is een groep vrijwilligers die 
de belangen van de inwoners van Waalre 
inventariseert en adviezen geeft aan de 
gemeenteraad. Ik zit in de groep WMO 
waardoor ik met mijn jarenlange expertise 
mogelijk iets kan bijdragen. Verder is 
mijn tuin een grote hobby en houd ik 
van hardlopen. Er zijn 2 kleinkinderen 
op komst, daar ga ik intens van genieten 
en regelmatig ondersteuning verlenen. 
Daarnaast hoop ik samen met Guus nog 
mooie reizen te gaan maken, te beginnen 
naar Berlijn, een stad die veel voor ons 
betekent.”

Els Habraken volgt jou op als 
teamleider, hoe voelt dat?
“Nu nog een beetje dubbel, maar ik heb er 
alle vertrouwen in dat het Els gaat lukken. 
Zij heeft veel ervaring en mensenkennis 
en is net als ik opgeleid bij Vitalis, dat zegt 
voldoende!”

Gaan we je nog eens zien?
“Dat weet je nooit, ik blijf op de hoogte 
door Guus natuurlijk. Ik moet nu eerst 
leren om in een lagere versnelling te 
gaan leven!”

Wilma Maas tussen leden van haar zorgteam.

U magazine – voorjaarseditie 2022

10



Alle inwoners van Eeckenrhode 
waren het erover eens; de 
verlichte boom in de kerstperiode 
was prachtig. 

Dankzij twee ruime giften, de opbrengst 
van de ‘collectedoos’ bij de receptie 
geplaatst door de bewonerscommissie 
en een aanvulling vanuit de reserve van 
Stichting Vrienden van Eeckenrhode, 
is deze feestelijke aanwinst mogelijk 
geworden. 

Inmiddels kijkt de Stichting alweer vooruit 
naar mooie plannen voor 2022. Natuurlijk 
zijn ook daarvoor uw ideeën en giften van 
harte welkom. 

Bestuurswisseling 
Sinds de start van Stichting Vrienden 
van Eeckenrhode heeft Cor Stehouwer 
deel uitgemaakt van het bestuur en 
was hij de penningmeester. Medio 2021 
gaf hij aan dat hij graag iets anders 
wilde gaan opzetten en vroeg hij aan 
het bestuur om uit te kijken naar een 
nieuwe penningmeester. 

Die heeft het bestuur van Stichting 
Vrienden van Eeckenrhode gevonden in 
de persoon van Guus Maas. Fantastisch 
dat Guus, naast diverse activiteiten die 
hij al voor Eeckenrhode doet, nu ook 
ons bestuur met zijn deskundigheid 
wil versterken. 

We zijn aan Cor veel dank verschuldigd, 
want naast zijn altijd positieve en 
opbouwend kritische inbreng in 
het bestuur heeft hij ook steeds de 
financiële kant heel goed geregeld. 

Guus kan daar als nieuwe penningmeester 
op voortborduren en door ontwikkelen. 
We zijn blij met Guus in ons bestuur. 

Namens Stichting Vrienden van 
Eeckenrhode,
 
Hanneke Balk
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Wat is jouw achtergrond?
“Ik ben opgegroeid in een gezin met 
8 kinderen. Ik was de tweede. In mijn 
herinnering werden in ons gezin veel 
verhalen verteld. Door mijn ouders, maar 
ook mijn broertjes en zusjes aan elkaar. 
In mijn jeugd is de basis gelegd voor mijn 
rijke fantasie. Ik ben naar de ‘Kweek’, 
een pedagogische academie gegaan en 
onderwijzeres geworden. Vervolgens 
ben ik psychologie in Amsterdam gaan 
studeren. Omdat ik die studie te ‘kaal’ 
vond ben ik in de avonduren een opleiding 
aan de kunstacademie Rietveld gaan 
volgen. Van 1.000 aanmeldingen werden 
er 40 eerstejaars toegelaten, ik zat daarbij. 
Ik heb de opleiding niet afgemaakt omdat 
ik eerder klaar was met mijn studie 
psychologie. Ik heb aan Goldsmith College 
in Londen een kunstvakopleiding gedaan, 
daar vooral portretten geschilderd en 
getekend, heel erg gericht op techniek. 
Ik heb ook kunstopleidingen gevolgd in 
Genk (België) en aan de Vrije Academie 
in Den Haag. Ook nu nog leg ik het werk 
dat ik maak voor aan een docent van 

de Academie in Tongeren. Het helpt mij 
mezelf te blijven ontwikkelen. Ik heb een 
praktijk voor psychologie gehad. Heb 
veel gereisd en ben al sinds mijn jeugd 
aan het creëren. Tekenen, schilderen, 
beeldhouwen.”

Hoe ben je gestart als kunstenaar?
“Toen ik een tekening had gemaakt waarin 
ik mijn gevoel over mijn relatie met mijn 
ouders had verbeeld gaf mijn docent 
mij terug dat deze tekening kunst was. 
Ik kreeg een 10 voor de tekening en was 
vanaf dat moment gegrepen door het idee 
om mijzelf als kunstenaar uit te drukken. 
Tot dat moment was ik vooral aan het 
‘maken’ geweest. Dat uitdrukken zie ik 
als het projecteren van mijn visie op een 
kunstvorm. Dat kan op het platte valk; 
illustratie, schilderkunst, textiel etc. Maar 
ook ruimtelijk in de vorm van beelden en 
installaties.”

‘ In je kracht staan is 
meestal een keuze’

Interview Mirjam Korse

Van 3 april tot en met 28 mei zijn in de 
tuin, hal en Tuinzaal van Eeckenrhode 
kunstwerken te zien van Mirjam Korse 
(1947). In het werk staat de kracht van 
ouderen centraal.
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Wat doe je het liefst?
“Ik houd van doordringen tot de essentie 
van dingen. Dat vind ik fascinerend. 
Ook als ik naar mensen kijk ben ik 
geïnteresseerd in de kern. Zo heb ik 
bijvoorbeeld interviews afgenomen van 
oudere vrouwen in India en Bali over 
wat hun taak en hoe hun leven op dat 
moment was. Omdat ik les had gegeven 
in Indonesië sprak ik vloeiend Bahasa 
Indonesia. Van alle vrouwen die ik heb 
geïnterviewd heb ik ook een portret 
gemaakt. Op die manier kon ik heel 
dichtbij deze mensen komen. Zien wat 
hun bewoog, waar ze voor stonden. Ik 
heb toen ook een Rani (Koningin) op 
Bali geïnterviewd en geportretteerd. 
Aanvankelijk wilde ze niet, ze had enige 
gêne om zo open te zijn.”

Hoe ben je met Eeckenrhode in 
contact gekomen?
“Ik had een expositie in Eersel, daar liep 
ik Cor Stehouwer (bewoner Eeckenrhode) 
tegen het lijf. Hij vertelde mij over de 
parkachtige omgeving waarin hij woont. Al 
snel ontstond het idee om te onderzoeken 
of ik mijn werk in de tuin van Eeckenrhode 
zou kunnen exposeren. Van het een kwam 
het ander. Nu is er een thema bedacht, De 
Kracht van ouderen - waar ik in de keuze 
van werk op probeer aan te sluiten.”

Wat ga je doen op Eeckenrhode?
“Ik ga exposeren in de tuin en binnen. 
Dat wil zeggen, het werk dat ik ga laten 
zien bestaat uit beelden en schilderijen. 
Aansluitend op het thema. En ik ga een 
lezing verzorgen waarin ik aan de hand 
van lichtbeelden (Powerpoint) werk laat 
zien en toelicht. In de presentatie wil ik 
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aan de hand van mijn levensloop laten 
zien welke keuzes ik heb gemaakt. Mijn 
nieuwsgierigheid en gretigheid om te 
leven hebben gemaakt dat ik heel veel heb 
gezien en heb mogen meemaken.”

De expositie gaat over de kracht van 
ouderen? Hoe komt dat in jouw werk tot 
uitdrukking? “In mijn werk als psycho-
loog - ik heb lang een eigen praktijk gehad 
- was ik vaak bezig om mensen in hun 
kracht te zetten. Als je in je kracht staat 
ben je tot veel meer in staat. En in je kracht 
staan is meestal een keuze, en vice versa. 
Slachtoffer zijn is vaak ook een keuze. Die 
visie is een rode draad in mijn werk als 
kunstenaar; Of je nou 20 of 80 bent, ieder 
mens beschikt over het vermogen om van 
betekenis te zijn. Op wat voor gebied dan 
ook. En de mate waarín wordt vaak bepaald 
door de keuzes die je maakt.”

Waar zit jouw kracht?
“Mijn kracht zit in dingen maken, in 
creëren. Alleen, maar ook samen met 
anderen. Erover praten, verwoorden wat 
ik wil uitdrukken, vertellen. Daar word ik 

gelukkig van. Ik heb een rijke fantasie. Ik 
zie teveel mensen in een keurslijf leven, 
mogelijkheden onbenut laten. Mijn kracht 
is dat ik in mijn werk en met mijn fantasie 
mensen wil prikkelen om meer te zien. 
Veel mensen verliezen hun ware ik, hun 
kern uit het oog.”

Wat is jouw grootste succes?
“Op het gebied van kunst heb ik in 
Slovenië meegedaan aan een Landart 
expositie, een initiatief van de EU. Ik 
heb daar drie grote coconnen van vilt 
gemaakt, je mocht alleen natuurlijk 
materiaal gebruiken, een prachtig 
resultaat. Het daar mogen deelnemen 
zie ik wel als één van mijn hoogtepunten 
als kunstenaar. Maatschappelijk gezien 
ben ik trots op mijn werk in Zambia voor 
Dienst Over Grenzen, een initiatief van de 
protestantse kerk. Daar heb ik een tijdje 
gewoond en mij bezig gehouden met het 
opzetten van een opleiding voor leraren 
voor kleuterleiders/-sters. Daar heb ik 
samen met een Noorse vrouw echt iets in 
beweging gezet.”
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Presentatie kunstwerken
Donderdag 24 maart – De Tuinzaal
Aanvang: 19.30 uur
Zaal open: 19.15 uur

Kunstenares Mirjam Korse geeft een 
presentatie over de kunstwerken die in de 
tuin, de hal en De Tuinzaal te zien zullen 
zijn op Eeckenrhode. Bewoners vertellen 
hun ‘Krasse’ verhalen. Voor deelname 
dient u zich aan te melden bij de receptie 
van Eeckenrhode (040 228 28 00).

Officiële opening expositie
Zondag 3 april – De Tuinzaal
Aanvang 15.00 uur
Zaal open 14.45 uur

–  Openingswoord door burgemeester 
Boelhouwer (Waalre). 

–  Lezing door Marjan Berk over  
‘De kracht van ouderen’. 

–  Onthulling en aanvang rondgang 
tuin en zaal. 

Voor deelname dient u zich aan te 
melden bij de receptie van Eeckenrhode 
(040 228 28 00).
 
De expositie loopt van maandag 4 april tot 
en met zaterdag 28 mei.

Binnen expositie:
maandag t/m vrijdag: 10.00 – 16.00 uur
in voorportaal hoofdingang/receptie 
(10.00-16.00 uur)

Buiten expositie:
dagelijks: 10.00 – 16.00 uur
(receptie gesloten)

Manifestatie 
Kracht van Ouderen

Marjan Berk (1932), actrice en auteur 
geeft een lezing over Kracht van ouderen. 
En burgemeester Boelhouwer verzorgt 
de opening van de manifestatie.

Op initiatief van een bewoner van 
Eeckenrhode vindt in de periode 
van maart tot en met mei de 
manifestatie Kracht van Ouderen 
plaats. Bij diverse activiteiten zal 
dit thema centraal staan.

15

U magazine – voorjaarseditie 2022



T. 040 - 231 09 41  

E. info.eindhoven@donkergroen.com

donkergroen.com

Donker Groen heeft een alles-
omvattende aanpak: we adviseren, 

ontwerpen, leggen aan en onder-
houden. Groen zit in ons hart.

Totale
ontzorging.

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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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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Marianne de Heer, ongetwijfeld 
één van de meest talige 
bewoonsters van Eeckenrhode

Interview mevrouw 
de Heer-Visser

Waar bent u opgegroeid?
“Ik ben in Amsterdam geboren aan de 
rand van Buitenveldert. We woonden daar 
aan het water. Ik speelde op een grote 
uitgestrekte zandvlakte. De situatie van 
vroeger is nu niet meer te herkennen. 
Het is er door de jaren heen helemaal 
volgebouwd. We keken uit op het net 
aangelegde Beatrixpark. De kroonprinses 
was net geboren. Dat park bestaat nog, 
de prinses ook. Ik kan me ook de dijk 
herinneren waar later de ringweg rond 
Amsterdam op is gebouwd. 
Ik ben enig kind, was niet verwend, 
hoor! Mijn vader was actief in de kunst-
wereld, geïnteresseerd in Aziatische 
kunst, conservator en oprichter van de 
Vereniging van Vrienden der Aziatische 
kunst. De collectie van de vereniging 
is door zijn hoge kwaliteit op een 
bepaald moment ondergebracht in de 
vaste collectie van het Rijksmuseum in 
Amsterdam. De vereniging is recentelijk 
Koninklijk geworden. Toen dit gebeurde 
werd ik als nazaat van de oprichter 
uitgenodigd door het Rijksmuseum. 
Het was geweldig om daar bij aanwezig 
te kunnen zijn.

In plaats van dat ik net als andere 
kinderen naar de speeltuin ging, heb ik 
in mijn jeugd veel kunstzalen en musea 
gezien. Daar werd ik toen niet altijd heel 
blij van. Mijn moeder zat ook in de kunst. 
Ze werkte in een kunsthandel.”

Anders dan andere kinderen
“Toen ik 6 jaar was brak de Tweede 
Wereldoorlog uit. Daar heb ik nare 
herinneringen aan waar ik niet vaak 
over praat. Zo kan ik me de Duitse 
bommenwerpers herinneren die 
over Amsterdam vlogen voor het 
bombardement op Rotterdam. Toen ik 
8 jaar was kreeg ik te horen dat ik van 
school moest. Mijn ouders waren joods 
maar deden niets aan het geloof. ‘Ben 
ik dan anders dan andere kinderen?’ 
vroeg ik vol onbegrip aan mijn ouders. 
Ik moest toen naar een school voor joodse 
kinderen waar ik niemand kende. Kort 
daarna werden we verhuisd naar Kasteel 
De Schaffelaar in Barneveld. Landgoed 
Schaffelaar werd door de Duitse bezetter 
gebruikt als reserveringskamp voor een 
groep vooraanstaande joodse families 
die aanvankelijk werden ontzien bij de 
deportaties. Bij die groep zaten onder 
anderen enkele hoogleraren en leden 
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van het Concertgebouworkest. Op een 
bepaald moment kwam er een einde aan 
dit privilege en werden we gedeporteerd 
naar Westerbork. Een kleinkind van 
kampcommandant Gemmeker heeft een 
boek geschreven waarin concentratiekamp 
Westerbork werd getypeerd. Deze 
typering strookt redelijk goed met 
mijn eigen herinneringen. Na ongeveer 
een jaar werden we overgebracht naar 
Theresienstadt. Dat was een in de oorlog 
tot concentratiekamp omgebouwde 
vestingsstad in Tsjechië. In dat kamp 
zaten meer nationaliteiten; misschien raar 
om te zeggen, maar ik vond dat best wel 
interessant. We verbleven daar in kamers 
in een kazerne in plaats van in barakken 
zoals in Westerbork. 

“ In mijn jeugd 
heb ik veel 
musea gezien, 
daar werd ik 
toen niet heel 
blij van.”
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Omdat de Duitsers werden opgejaagd 
door de Russen werden we na krap een 
jaar op de trein gezet naar Zwitserland. Na 
het einde van de oorlog hebben we nog 
enige tijd bij particulieren in Zwitserland 
gewoond.”

“Ik was een echte alfa”
Ik heb de lagere en middelbare school 
gevolgd in Amsterdam. Ik heb ook kort 
op een Montessori kleuterschool gezeten. 
De filosofie van Montessori komt erop 
neer dat kinderen vooral de ruimte moeten 
krijgen voor hun ontwikkeling. Ik kan 
mij herinneren dat ik op die school veel 
gekliederd heb met water. En toen ik in de 
zomer winterjurken wilde dragen en in de 
winter zomerjurken was mijn moeder snel 
klaar met het Montessori concept. Na de 
lagere school ging ik naar het Barlaeus 
Gymnasium, een geweldige school. Ik 
geloof één van de oudste scholen van 

Nederland (redactie: dat klopt, opgericht 
in 1342). Mijn moeder zat in haar jeugd 
ook op het Barlaeus. Ik was een echte 
alfa. Bèta vakken waren niet mijn ding. Ik 
heb altijd bijles wiskunde gehad, dat ik 
een vreselijk vak vond. Op school had ik 
Spaans als extra vak en heb ik veel toneel 
gespeeld. In mijn latere leven werd mij 
nog wel eens gevraagd waarom ik niet 
naar de toneelschool was gegaan. Na mijn 
middelbare school ben ik au pair geweest 
in Londen, Parijs en Annecy. Een leuke 
en leerzame tijd. Mijn Frans is goed, mijn 
Engels iets minder. Nog steeds ben ik lid 
van een Frans conversatieclubje. Na mijn 
au pair tijd ben ik Spaans gaan studeren 
aan de Universiteit van Amsterdam en 
lid geworden van de Amsterdamsche 
Vrouwelijke Studentenvereniging (AVSV), 
het studentencorps voor meisjes. Ik 
was erg actief daarin en ben onder meer 
praeses van de almanakredactie en van 

Jubileumviering Tweka in jaren ’70 met Marianne de Heer, zoon Julius en anderen.
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de galabalcommissie geweest. Met de 
galabalcommissie organiseerden we een 
groot feest in de Beurs van Berlage.”

Amsterdam als mijn broekzak
“Na mijn studie heb ik in Madrid kort 
voor Philips gewerkt en daarna voor de 
Nederlandse Kamer van Koophandel. 
Ik was voornamelijk betrokken bij het 
onderhouden van handelsbetrekkingen. 
Na ruim een jaar ging ik terug naar 
Nederland. Daar ben ik toen voor Philips 
Duphar aan de slag gegaan. Zij waren 
ook gericht op Spanje; mijn talenknobbel 
en kennis over de Spaanse cultuur 
kwamen daar dus goed van pas. Ik hield 
mij daar vooral bezig met secretariële 
werkzaamheden. Na die job ben ik iets 
heel anders gaan doen, namelijk bij 
de VVV in Amsterdam gaan werken en 

ik heb toen buitenlanders rondgeleid. 
Een uitstekende manier om mijn talen 
op peil te houden. Door dit werk heb 
ik Amsterdam leren kennen als mijn 
broekzak.”

Tweka aan de wieg van Philips
“Mijn man heb ik omstreeks 1963 tijdens 
een verjaardagsfeestje in Amsterdam 
leren kennen. Hij is opgegroeid in een 
ondernemersgezin in Eindhoven. Hij heeft 
door de oorlog niet kunnen studeren 
en is na de oorlog binnen het bedrijf 
van zijn familie, Tweka, aan de slag 
gegaan. Hij heeft daarvoor opleidingen 
gevolgd op textielscholen in Enschede 
en de Verenigde Staten. We zijn in 1964 
getrouwd en vestigden ons in Son, 
daarna in Mierlo. Mijn man was technisch 
directeur en mede-eigenaar van Tweka. 
Het merk Tweka bestaat nog steeds. Door 
Tweka is in de loop der jaren voornamelijk 
badkleding geproduceerd. Het bedrijf van 
mijn man heeft een belangrijke rol in onze 
levens gespeeld. 

Een mooi verhaal is dat we ooit te gast 
waren in het Evoluon en iemand ons toen 
wees op een notariële akte uit 1891 van 
de koop door Gerard Philips van een 
stukje grond in Eindhoven van de familie 
De Heer. Het bedrijf Philips is ooit gestart 
op dit stukje grond. De voorouders van 
mijn man hebben dus eigenlijk aan ‘de 
wieg’ gestaan van het bedrijf Philips 
[mevrouw De Heer lacht hier hard om]. We 
hebben twee zonen gekregen. Ik hield mij 
voornamelijk bezig met hun opvoeding. 
In heb nog met veel plezier een aantal 
jaar in de oudercommissie van hun lagere 
school, de nutsschool Beneden Beekloop 
in Geldrop, gezeten. Mijn man was altijd 
druk met het bedrijf. Ik heb vaak Spaanse 
les gegeven aan een opleidingsinstituut en 
aan vrienden en bekenden.”Carnavalviering bij Tweka in jaren ’60 

‘Als Amsterdamse wist ik ook wat feesten was’.
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Wat zijn de meest bepalende 
ontwikkelingen geweest in uw jeugd?
“De oorlog heeft een grote invloed 
gehad op het verloop van mijn jeugd. 
Ik heb daar gelukkig geen trauma’s 
aan over gehouden, denk ik. De tijd op 
het gymnasium, het extra vak Spaans, 
mijn studie Spaans en mijn latere werk 
in Madrid zijn belangrijke periodes in 
mijn leven geweest. Ik was al op jonge 
leeftijd heel zelfstandig. In het buitenland 
trok ik er graag in mijn eentje op uit. 
Om bijzondere plekken te bezoeken en 
musea te bekijken. Mijn studietijd is ook 
erg vormend geweest. Ik zie nog steeds 
jaarlijks jaarclubgenoten, een stuk of 
veertien, van wie er helaas niet lang 
geleden één is overleden. We gaan ieder 
jaar met elkaar eten in Amsterdam.”

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen 
geweest in het verdere verloop van 
uw leven?
“Het krijgen van kinderen. Ik heb twee 
zonen en ook twee kleinzonen. Mijn 
zonen wonen in Rotterdam en Bussum. 
Het overlijden van mijn man had een 
grote impact. Hij is plotseling overleden 
op 71-jarige leeftijd. We hadden net naar 
een wielerwedstrijd gekeken en een fijne 
wandeling gemaakt over de Strabrechtse 
Heide. Toen mijn man overleed was hij al 
met pensioen, maar nog wel actief bezig 
met de exploitatie van het bedrijventerrein 
in Gelddrop waar de Tweka-fabriek had 
gestaan. Toen mijn man zo plotseling 
overleed moest ik mij daarmee gaan 
bezighouden. De heer Janssen, bewoner 
van Eeckenrhode, heeft mij toen enorm 
geholpen om die activiteiten te kunnen 
voortzetten.”

Het gezin De Heer, vlnr zoon Jacques, Marianne, zoon Julius, 
Loet op de zilveren-huwelijksdag.
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Marianne de Heer-Visser met op achtergrond portret van haar vader

Wat maakt het leven voor u mooi?
“Goede vriendschappen geven mijn leven 
kleur. En mijn brede interesse in kunst 
en cultuur. Ik ben ook wel geïnteresseerd 
in de politiek. En in klassieke muziek. 
Waarbij wel moet worden opgemerkt dat 
ik geen noot kan lezen. Ook de relatie 
met mijn kinderen, schoondochters en 
kleinkinderen maakt mijn leven mooi. In 
mijn vorige huis was ik ook fervent aan het 
tuinieren. Dat vond ik heel fijn, maar nu 
kan ik dat helaas niet doen.”

Hoe bevalt het leven u op 
Eeckenrhode?
“Zeer goed! De keuze om in 2019 naar 
Eeckenrhode te verhuizen was een goede 
keuze. Ik heb een mooi groot appartement 
met een prachtig uitzicht. Ik ben zó buiten 
in een mooie groene omgeving. Er worden 
leuke, heel gevarieerde activiteiten 
georganiseerd. En ik heb hier leuke 
sociale contacten.”
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Anne-Marie 
Elsen-van Mierlo
18 maart 1928 - 
18 januari 2022
Anne-Marie Elsen-van Mierlo was een 
markante en eigenzinnige vrouw. Naast 
burgemeestersvrouw en moeder van 
4 kinderen oefende zij tot haar pensioen het 
vak van maatschappelijk werkster met veel 
plezier uit. 

Anne-Marie heeft op Eeckenrhode een 
goede tijd gehad en heeft, genietend van 
de contacten aldaar, aan zo veel mogelijk 
activiteiten deelgenomen. 

Op 9 december vorig jaar verhuisde zij naar 
de Oude Pastorie in Huizen.  Daar is ze nog 
een aantal weken met veel liefde omringd 
tot ze op 18 januari werd verrast door het 
mysterie van de dood. 

Wij herinneren ons haar liefdevol. 
Haar kinderen Marlou, Dirk, Gert-Jan en Anne

Agnes Wijnhoven – 
Borggreven
12 mei 1932 –  
9 februari 2022

Bedroefd hebben wij 
afscheid genomen 
van onze lieve, 
actieve moeder. 
Vijf jaar geleden 
is Agnes verhuisd 
naar Eeckenrhode 
waar ze genoot 
van een mooi 
appartement met 
terras en tuin. Bij 
mooi weer zat ze 
al gauw buiten 
in het zonnetje 
in haar favoriete 
strandstoel.
In de begin jaren 

zat ze samen met Marijke in het ontvangst 
comité om nieuwe bewoners welkom te heten.
Ze was actief op de jeu de boules baan die ze 
mee geopend heeft en stond altijd klaar voor 
een praatje en een grapje, maar nam het spel 
ook serieus. Ze genoot van Guus’ muziek en 
hielp hem vaak nog met het opruimen na de 
voorstelling.

Tevens had ze een groepje binnen 
Eeckenrhode waar ze graag mee rikte.
Ze heeft genoten en dit gaf ze ons ook mee 
om dit te blijven doen. Met haar worden 
sluiten we dit hoofdstuk af: “Het gaat jullie 
goed”.

Bedankt Eeckenrhode voor deze mooie tijd 
die jullie voor onze moeder hier mogelijk 
hebben gemaakt.

Walter, Muriel Pascale

In memoriam
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Francien Donders
14 oktober 1930 -  
25 januari 2022
Op 25 januari is Francien Donders- van den 
Heuvel overleden. Zij woonde bijna 5 jaar 
in D4, een paar deuren verder waar vroeger 
haar ouders woonden. Eeckenrhode was 
thuiskomen voor mijn moeder, ze ontmoette 
er veel mensen uit Eindhoven die ze van 
vroeger kende. Verhalen over vroeger 
ophalen, dat deed ze erg graag. Ze genoot 
van de vele ontmoetingen tijdens het eten of 
de wekelijkse borrel. 

Mieke Spackler
12 mei 1927 - 
5 december 2021

Liefdevol, trots en met veel mooie 
herinneringen hebben we afscheid genomen 
van onze lieve, zorgzame en altijd betrokken 
mam en oma Mieke Spackler. Na een 
fantastisch leven heeft ze zich op 5 december 
herenigt met haar geliefde echtgenoot Jan. 
Op een ontspannen en sfeervolle manier 
hebben we dit samen mogen beleven. Wij 
zijn iedereen dankbaar voor de oprechte 
belangstelling en mooie woorden. Ook veel 
dank aan de medebewoners en het personeel 
van Eeckenrhode. Ons ma heeft jarenlang 
met heel veel plezier op Eeckenrhode 
vertoefd. 
Familie Spackler

Jeanne Bannenberg-Vet
29 augustus 1933 – 
19 januari 2022
Jeanne woonde sinds 6 jaar in een prachtig  
hoekappartement  A 26 parterre met een 
terras op het zuiden en een tuin op het 
westen.

Zij was dolblij met deze locatie met uitzicht 
op het bos en het grote grasveld aan de 
voorzijde van Eeckenrhode.

Jeanne was een actieve en sportieve vrouw, 
moeder van 6 kinderen. Zij deed aan tennis, 

hockey, schaatsen,skiën, met een gids 
skitochten maken door de besneeuwde 
bergen, en een fervent golfer (5x een hole 
in one!). 

Helaas werd haar geluk de laatste 3 jaren 
verstoord door een aaneenschakeling 
van ernstige ziekten. Hoewel haar 
fysieke toestand snel achteruit ging bleef 
zij optimistisch en in bijna dagelijkse 
telefoongesprekken sprak zij vele vriendinnen 
en vrienden moed in met hun problemen. 
Maar uiteindelijk gaf zij de strijd op en is zij 
vredig in haar slaap overleden. 

Wij missen haar zeer.
Piet – Gijs – Joris – Daan – Jaap – 
Hellen – Marleen
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Presentatie ‘de kracht van ouderen’
Donderdag 24 maart 
19.30 – 21.00 uur
Presentatie door kunstenares Mirjam Korse 
onder begeleiding van Cor Stehouwer. De 
kunstwerken voor zowel binnen als buiten 
zullen worden vertoond en besproken. 
Opgave verplicht.

Officiële opening expositie ‘de kracht 
van ouderen’
Zondag 3 april
Officiële opening 15.00 uur in de Tuinzaal.
Opgave verplicht.

Expositie ‘de kracht van ouderen’
Zondag 3 april tot en met 28 mei 
Bezoektijden binnen expositie:
Maandag t/m vrijdag 10.00-16.00 uur
Bezoek tijden buiten expositie:
Maandag t/m zondag 10.00-16.00 uur
U ontvangt tijdig een flyer met 
plattegrond en legenda. 

Op reis met Ton en Yvon
Maandag 11 april
19.30 – 21.00 uur
Vanwege de Paasweek vertonen Ton en 
Yvon een kortere film over de Semana 
Santa. Een groots feest in Sevilla Spanje. 
Daarnaast nog een andere film. Dat blijft 
een verrassing. 

Het Bosche Blazers Ensemble
Dinsdag 12 april
19.30 – 21.00 uur
Karel Heijs, zoon van bewoonster 
mevrouw Heijs, kwam met het voorstel om 
bij ons op te komen treden. Daar hebben 
we natuurlijk positief op geantwoord en na 
bijna een jaar is het er van gekomen. In de 
Paasweek komen ze prachtige werken ten 
gehore brengen. 

Activiteiten 
vooruitblik 
Maart t/m juli 2022
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Senioren Eetpunt 2e Paasdag 
18 april (i.p.v. 27 april)
13.30 – 15.30 uur
Tijdens deze middag zal er een luxe 
3-gangen maaltijd worden geserveerd.

Koningsdag
Woensdag 27 april
Via televisie en radio zal e.e.a. te volgen 
zijn. Het programma is nog niet bekend. 
U hoort daar te zijner tijd meer over 
maar een oranjebittertje zal zeker niet 
ontbreken. 

Bevrijdingsdag 
Donderdag 5 mei
15.00 – 17.00 uur
We gaan dit jaar 5 mei vieren. Zeker in 
deze woelige tijden is het belangrijk 
stil te staan bij lief en leed. Wie de 
muzikale omlijsting komen verzorgen is 
een verrassing. Gezellig gaat het zeker 
worden.

Lezing ‘De Gouden Eeuw 
van Brabant’
Dinsdag 9 mei
19.30 – 21.00 uur
Arnoud-Jan Bijsterveld, zoon van de heer 
en mevrouw Bijsterveld, bewoners van 
Eeckenrhode, komt met woord en beeld 
de gouden eeuw van Brabant onder de 
aandacht brengen. Allerlei aspecten zullen 
aan bod komen. Veelzijdig en interessant.

Concert Cor Bakker &  
Gerard Alderliefste
Zondag 26 juni
15.00 – 17.00 uur
Cor Bakker, pianist, arrangeur, orkest-
begeleider, musical director komt samen 
met Gerard Alderliefste, zanger, gitarist 
een zeer divers concert geven. U ontvangt 
t.z.t. verdere informatie. Noteert u dit 
unieke optreden alvast in uw agenda?

Familiedag & zomerfair
in de tuin van Eeckenrhode
Zondag 16 juli (bij erg slecht weer wijken 
we uit naar 23 juli) 13.00 – 17.00 uur
Noteert u het in uw agenda? We gaan naar 
buiten, genieten van muziek en elkaar. 
Ook zal er op deze middag een zomerfair 
gehouden worden. Allerlei producten (met 
de nadruk op ambacht, selfmade, vers en 
mooi) zullen aangeboden worden. Er zijn 
nog enkele kramen beschikbaar. Wilt u 
deelnemen? Voor meer informatie kunt u 
terecht bij de receptie van Eeckenrhode.

Arnoud-Jan Bijsterveld
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