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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
Omslagbeeld  Charley Toorop (1891–1955):
– voorzijde: Jonge moeder met kind, 1934
– achterzijde: Zelfportret tegen palet, 1934
Collectie Kröller-Müller Museum

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

Zesde Jubileum U magazine
Iedereen maakt meerdere keren in 
het leven een jubileum mee. Op het 
persoonlijke vlak kan dit bijvoorbeeld 
leeftijd, huwelijk of werk gerelateerd zijn.
Ook kunnen minder persoonlijke zaken 
jubileren zoals dit U-magazine dat u nu 
in handen heeft.

De 30ste editie!, het zesde U-jubileum. 
In de lente van 2013 kwam het eerste 
nummer in de brievenbus en inmiddels 
is het uitgegroeid tot een magazine dat, 
dankzij haar veelzijdigheid, in en ook 
buiten Eeckenrhode graag gelezen wordt. 
De redactie wenst u veel leesplezier. 

We hebben verwelkomd:
– Familie Ludwig
– Mevrouw Cappers
– De heer Rahusen
– Mevrouw Booij
– Mevrouw Verhagen
– Mevrouw Vroege

Binnenkort verwelkomen wij:
– De heer Buwalda
– Mevrouw Zwagers
– Mevrouw van Barneveld
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Terugkerende 
activiteiten

Voorwoord
Klein leed (waargebeurd)
Onze koffer stond niet op de band. Weet u 
of die nog komt? Als de band nu stilstaat 
zijn alle koffers langs geweest. Als uw koffer 
er niet bij stond dan vrees ik voor u dat uw 
koffer niet in het vliegtuig zat. Waar bent u 
vandaan gekomen? Schiphol, Amsterdam. 
Ai, daar zijn de problemen groot. Hier heeft 
u een formulier, vult u dat alstublieft in. 
Okay. Naam, woonplaats, telefoonnummer. 
Makkelijke vragen.

Inhoud van de koffer? Onderbroeken, 
zwembroek, zonnebrillen, paar kleurige 
shirts, toiletspullen, zonnebrand etc. Uw 
verblijfsadres op Santorini? Hotel Golden 
Hour. Kunt u ook invullen hoe uw koffer eruit 
zag, het merk, misschien andere kenmerken? 
Ja, het is gewoon een zwarte koffer, geen idee 
wat voor merk. Heeft u uw adres op uw koffer 
gezet? Nee! Wat stom. Alle kranten staan 
vol met berichtgeving over de ellende op 
luchthavens in de wereld. Nota bene hadden 
mijn kinderen uitvoerig verteld over de 
‘airtag’ die ze in hun koffers hadden gestopt 
waardoor ze met hun smartphone de reis van 
hun baggage konden volgen. Onze anonieme 
zwarte koffer stond dus tussen die duizenden 
andere zwarte koffers, waarschijnlijk op 
Schiphol.

De eerste dag hebben we een paar onder-
broeken gekocht. De koffer zou toch vandaag 
of morgen wel gevonden worden. De tweede 
dag een zwembroek en een t-shirt. De derde 
vakantiedag hebben we een volledige 
zon-vakantie garderobe geshopt. We zijn weer 
thuis. De koffer is nog niet boven water. Een 

goede vriend vertelde 
ons dat de meeste 
verdwenen koffers in 
Manilla eindigen.  
Wat een fijne vriend.

Michael Klok
secretaris VvE 
Eeckenrhode

Boekenclub
maandag, 1x per 4 weken,  
15.00 uur, Tuinzaal

Bridge voor bewoners Eeckenrhode
dinsdagmiddag, Tuinzaal

Filmavond op woensdag
zaal open 19.15 uur, start film 19.30 uur

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

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

Senioren Eetpunt
laatste woensdag van de maand

Tarock – kaartspel 
drie speelmomenten 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
Jubileum U nummer 30
Al bijna tien jaar verschijnt gemiddeld 
3x per jaar het U magazine. Vele 
bewoners zijn in deze jaren 
‘belicht’, activiteiten verslagen en 
geagendeerd. Verhalen, gedichten 
en afscheid nemen van bewoners 
kwamen op diverse wijze in beeld.
Buiten het feit dat het nu het zesde 
U-jubileum qua aantal is, zal de 
voorjaars editie 2023 het tweede 
jubileum zijn qua tijd. We hopen u in 
de toekomst met de U’s te kunnen 
blijven verblijden.

Aanmelden/afmelden activiteiten 
Een vriendelijk doch serieus 
verzoek vanuit team Eeckenrhode: 
meld u alstublieft aan en mocht er 
onverhoopt iets tussenkomen, meld 
u zich dan alstublieft tijdig af. Het 
team doet alle moeite u op gepaste 
wijze te ontvangen en op tijd te 
voorzien van uw zitplaats. Aanmelden 
en niet komen betekent verspilling 
van eten en geld als er hapjes 
weggegooid moeten worden, want 
wij kopen ook voor u in. Uw stoel 
kan niet worden ingenomen door 
iemand die graag had willen komen. 
Het kan ook zijn dat gereser veerde 
stoelen leeg blijven en mensen op 
een ongemakkelijke stoel komen te 
zitten omdat u niet gekomen bent. 
Wij hopen dat u onze boodschap ter 
harte neemt en rekening houdt met 
uw medebewoners, de toenemende 
kosten en de vele werkzaamheden 
die het team voor u uitvoert om alles 
prettig en vooral soepel te laten 
verlopen.

Receptioniste
Nadat Hildegard Becker afscheid 
nam als receptioniste waren er veel 
sollicitanten. Heel fijn, gezien de 
huidige krappe arbeidsmarkt. Anja 
van der Sar is half mei begonnen als 
receptioniste op de woensdagen en 
inmiddels al goed ingeburgerd.
Zij stelt zichzelf voor in het interview 
op pagina 17. 

Een gezond team
Het begon op de verjaardag van 
Claudia Janssen, teamlid bij de zorg. 
In plaats van zoetigheid besloot ze 
op fruit te trakteren. Rianne en Wilma 
van het zorgteam hebben inmiddels 
een traditie ervan gemaakt. Eén keer 
per week wordt een boel fruit door 
hen gehaald. Teamleden leggen een 
euro per week bij en kunnen dan een 
stuk fruit nemen als ze aan het werk 
zijn. Een goede en gezonde instelling!

Het omslag 
van de eerste 
U magzine, 
lente editie 
2013.

4

U magazine – herfsteditie 2022



Gym, yoga en allerlei
U kunt zich nog altijd aanmelden voor 
gym, yoga en vele andere activiteiten. 
Zie rubriek ‘terugkerende activiteiten’ 
op pag. 3 en informeert u gerust bij 
de receptie.

Schatgraven of? 
Op een ochtend leek het aan 
de achter kant van het gebouw 
alsof men iets aan het opgraven 
was. Er werd gekeken, overlegd, 
gegraven… ‘Heren, zijn jullie aan het 
schatgraven?’, werd er gevraagd. Een 
man in waterdichte overall keek op 
en zei… ‘was het maar waar’. Het was 
iets minder spannend, het bleek een 
vernieuwing te zijn van een sproeier 
die in het gras verborgen is, omhoog 
komt als de sproei-installatie aan 
gaat en nu verstopt was. Nu is alles 
weer in orde en kan het gras weer 
besproeid worden en groen blijven, 
al zal dat niet meevallen vanwege het 
warme weer in juli en augustus.

Filmavonden 
De filmavonden worden inmiddels 
weer goed bezocht tot vreugde van 
de vrijwilligers die u graag ontvangen. 
Het programma van de films kunt u 
terugvinden in de Eeckhoorn en u 
ontvangt een flyer in uw brievenbus. 
U hoeft zich voor deze avonden niet 
aan te melden. De Tuinzaal is open om 
19.15, de film start om 19.30 uur.

Senioren Eetpunt 
Het Senioren Eetpunt op de laatste 
woensdag van de maand is een 
gezellige en smaakvolle bijeenkomst 
waarbij u vrienden, familie kunt 
uitnodigen. Dit jaar: 31 augustus, 
28 september, 26 oktober en 
30 november.

2e kerstdag, 26 december
Al vele jaren en inmiddels traditie 
wordt er op tweede kerstdag een luxe 
kerstlunch geserveerd door catering 
Content. Vanwege personeelstekort 
zal dit jaar geen kerstlunch gepresen-
teerd kunnen worden. Het team gaat 
aan de slag om u toch te kunnen 
uitnodigen voor een aange klede 
borrel (16.00 uur) in kerstsfeer. 
U krijgt tijdig bericht van ons.

Teamleider Zorg
Na de pensionering van Wilma Maas 
(zie U-lente editie 2022), is een nieuwe 
Teamleider Zorg gevonden in Els 
Habraken. Els werkt sinds 1 februari 
bij de Exploitatiemaatschappij 
Eeckenrhode, de zorgleverancier van 
Eeckenrhode. Ze stelt zichzelf voor in 
het interview op pagina 6. 

 Eeckenrhode 
Senioren 
Eetpunt
iedere laatste 
woensdagmiddag van de maand

Irenelaan 9, Waalre

Zaal open: 12.45 uur
Aanvang: 13.00 uur

3-gangenlunch 11,50€

 Eeckenrhode 
Senioren 
Eetpunt
iedere laatste 
woensdagmiddag van de maand

Irenelaan 9, Waalre

Zaal open: 12.45 uur
Aanvang: 13.00 uur

3-gangenlunch 11,50€
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Els Habraken heeft afgelopen april het 
stokje van Wilma Maas overgenomen en 
is nu teamleider zorg. De redactie van U 
magazine mocht haar een aantal vragen 
stellen.

Wat voor werk doe je op 
Eeckenrhode?
‘Ik houd mij voornamelijk bezig met het 
begeleiden en coachen van het zorgteam 
en randvoorwaarden te scheppen zodat 
het team haar werk goed kan doen. Ik 
probeer zoveel mogelijk onze mensen in 
hun kracht te zetten. Daarnaast houd ik 
mij bezig met planning, productiviteit en 
het bewaken van de kwaliteit. Ik ben geen 
teamleider die dagelijks bij bewoners 
binnenloopt. Natuurlijk heb ik wel contact 
met bewoners maar verwijs al snel door 
naar collega’s en andere professionals.’

Hoe ben je in de zorg terecht gekomen?
‘Het was een meisjesdroom om in de 
verpleging te gaan werken. Een broer 
van mijn oma was verlamd en zat in een 
verpleeghuis. Ik hielp die man om een 
sigaret via een pijpje te laten roken. Je 
kunt het je nu niet meer voorstellen dat een 
meisje van 12 een sigaret op stak. <lacht> 
Ik liep toen veel rond in het verpleeghuis. 
En heb er uiteindelijk voor gekozen een 
ziekenverzorgsters opleiding te gaan doen 
in Valkenswaard. 

Wat versta jij onder goede zorg?
‘Goede zorg is zorg leveren waarbij de 

cliënt de regie blijft houden. Dat vind ik 
het allerbelangrijkste! En zorg waarbij 
de zelfredzaamheid van de cliënt wordt 
bevorderd. Daarbij is goede zorg zorg die 
in een goede werksfeer wordt geleverd 
waardoor medewerkers het leuk vinden 
om het werk te blijven doen. Ik ben ervan 
overtuigd dat als onze medewerkers goed 
in hun vel zitten en hun werk leuk vinden 
ze betere zorg leveren. En natuurlijk moet 
de cliënt tevreden zijn.’
 
De kranten staan vol over problemen 
in de zorg. Wat zie jij als grootste 
uitdagingen?
‘We zitten op dit moment in een “perfect 
storm”. In de zorg worden we gelijktijdig 
geconfronteerd met meerdere grote 
uitdagingen; krapte op de arbeidsmarkt, 
bezuinigingen - we moeten meer met 
minder gaan doen - en daarboven op 
de corona pandemie die heeft geleid tot 
hoog verzuim en groei van uitstroom van 
zorgmedewerkers. Het woon-zorgconcept 
zoals we dat op Eeckenrhode hebben is 
hier in de omgeving uniek. Mijn team en 
ik zijn erg gemotiveerd om ondanks al 
die uitdagingen de zorg op Eeckenrhode 
te kunnen blijven leveren op een manier 
die voor bewoners en medewerkers 
prettig is. Daarbij opgemerkt, wij leveren 
op Eeckenrhode ‘thuiszorg’ net zoals 
je dat in een normale wijk kunt krijgen. 
Maar omdat we deze zorg met een vast 
team onder één dak leveren verwachten 
bewoners wel eens meer dan dat de 

Els Habraken, 
teamleider zorg

Interview
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financiers (zorgverzekeraars, zorgkantoor 
en gemeente Waalre) willen vergoeden. 
Bijvoorbeeld, stel mijn moeder krijgt 
thuiszorg van Zuidzorg. Denk maar niet 
dat als mijn moeder naar een concert 
wil of de buurvrouw wil bezoeken een 
medewerker van Zuidzorg haar daar 
naartoe brengt. Als een bewoner op 
Eeckenrhode naar een activiteit in de 
Tuinzaal wil en een zorgmedewerker 
vraagt om haar te brengen wordt soms 
niet begrepen dat deze begeleiding niet 
altijd in de zorgindicatie valt. Natuurlijk 
kunnen wij iedereen halen en brengen, 
maar als daar geen zorgindicatie voor is 
zullen mensen dat zelf moeten betalen.’

En wat zie je als grote kansen?
‘Mijn kwaliteiten zijn structureren, 
organiseren en voorwaarden scheppen. 
Ik denk dat ik bij zowel bewoners als 
medewerkers voor meer duidelijkheid en 
inzicht kan zorgen over wat wel en wat niet 
kan worden verwacht. Daarbij zie ik veel 
nog onbenutte potentie in het team. Door 
mensen in hun kracht te zetten wil ik het 
team op een nog hoger nivo zetten.’

Waar ben je trots op?
‘Dat ik op Eeckenrhode ben gaan werken! 
Ik ben ook trots op het team. Ik ben 
hier in een warm bad gekomen. Onze 

medewerkers hebben zo’n groot hart voor 
Eeckenrhode. Dat is echt bijzonder.’

Wat doe je als je niet werkt?
‘Naast mijn werk in de zorg ben ik zelf-
standig ondernemer. Ik ben imago-
deskundige in de breedste zin van het 
woord op het persoonlijke vlak. Ik adviseer  
mensen hoe ze een eerste indruk kunnen 
maken. En wat kleding en kleuren daar 
voor rol in spelen. Mijn bedrijfje heet 
‘Something Els Image consulting’. Dat 
doe ik naast mijn werk op Eeckenrhode. 
Daarnaast wandel ik graag en speel ik al 
meer dan 40 jaar klarinet in een orkest. 
Mijn man is oude stijl jazz-trompetist en 
reist veel in Europa en ook daarbuiten om 
op te treden. Ik zit in een aantal commis-
sies en organisaties die zich bezig houden 
met muziek. Verder houd ik van eten en 
koken, vaak ook met vrienden. Mijn man 
Joep en ik hebben twee zonen waar we 
veel mee doen. Onze kinderen zijn ook 
actief in de muziek. In het leven is het 
tenslotte zo dat de toon de muziek maakt.’

Voor Els is haar klarinet haar lust  
en haar leven.
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Activiteiten 
terugblik 
Maart 2022 t/m augustus 2022
De kracht van ouderen
Op 24 maart werd gestart met een lezing 
en presentatie van de schilderijen en 
kunstwerken van kunstenares Mirjam 
Korse. Het interview met haar kunt u 
teruglezen in de voorjaarseditie 2022 
(pag. 12 t/m 15). Op zondag 3 april 
werd de expositie officieel geopend 
door wethouder Liesbeth Sjouw en 
een verfrissende lezing over de kracht 
van ouderen door actrice en schrijfster 
Marjan Berk. Vanaf dat moment was er 
mogelijkheid zowel buiten als binnen de 
werken te bekijken en bewonderen.  
De hele periode, denkt u aan de voor-

bereidingen die al vanaf het begin van 
het jaar startten, vroeg veel inzet. Waar 
komt welk kunstwerk in de tuin. Welk 
schilderij hangen we waar. Het bestaande 
werk moest veilig worden opgeborgen, 
de schilderijen van Mirjam opgehangen. 
Na afloop van de manifestatie vroeg het 
de nodige mankracht om buiten alles af 
te breken en binnen de schilderijen op 
juiste plek terug te hangen. Het was een 
enorme klus die bewoner Cor Stehouwer 
met vele helpende handen voor elkaar 
heeft gekregen. Chapeau! Via deze weg 
een dankwoord aan Cor en de mensen 
die hem ondersteunden.
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Op reis met Ton en Yvon 
Op maandagavond 11 april gingen we op 
reis naar Spanje en bezochten Granada 
en vanwege de Paasweek namen we een 
kijkje bij de Semana Santa in Sevilla. 

Het Bosche Blazers Ensemble 
Een dag later, ook in de Paasweek kwam 
het Bosche Blazers Ensemble een concert 
verzorgen. Karel Heijs, de initiatiefnemer 
(zoon van bewoonster mevrouw Heijs) 
kwam met het hele ensemble prachtige 
werken ten gehore brengen. Het was niet 
zo maar wat blazen. Het was werkelijk 
prachtig. We hebben genoten.

2e Paasdag Senioren Eetpunt 
Het was een heerlijke Paaslunch die op 
maandag 18 april aan bewoners en hun 
gasten geserveerd werd door Catering 
Content. 

Koningsdag
Oranje koeken en bokkepootjes en niet te 
vergeten oranjebitter zorgden op 27 april 
voor een gezellige ochtend. Mevrouw Atie 
van Tricht had, zoals ze al jaren doet, de 
zorg op zich genomen. 

Modeshow 
Een gezellig middag met passen en meten, 
keuren en soms kopen. 

Bevrijdingsdag 
5 mei met The Great Borrelnootjes. 
Twee musici, gezellige muziek, interactie, 
ontspannen sfeer, wat wilden we nog meer 
op deze bevrijdingsdag.

Lezing ‘De gouden eeuw van Brabant’
Arnoud-jan Bijsterveld, zoon van echtpaar 
Bijsterveld gaf een zeer interessante 
lezing over de gouden eeuw van Brabant 
die niet altijd zo goudkleurig bleek te zijn. 
Het was muisstil en Arnoud-Jan kreeg 
groot applaus ter afsluiting.

Jeu de boules toernooi
Spontane actie, initiatief van de dames 
Bijsterveld en Avenarius. Woensdag 
22 juni beleefden we een fantastische 
middag. Het gehele verhaal kunt u lezen 
in de laatste Eeckhoorn. De redactie heeft 
het begin en het einde overgenomen om u 
nog even te herinneren aan dit festijn.
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‘t Giet aon’ roept iemand op 22 juni 
enthousiast in de tuin van Eeckenrhode. 
De thermometer klimt richting 30 graden. 
Duidelijk dat hier de Elfstedentocht 
vandaag niet start. Nee, de bewoners van 
Eeckenrhode gaan zich amuseren met het 
edele jeu de boules-spel. De lucht is bijna 
zuid-Frans, intens blauw. Zo ’n twintig 
mensen zoeken een koel plaatsje onder de 
prachtige boom bij de ingang...
…Het hele gezelschap neemt plaats aan 
een lange tafel. De moeheid en de warmte 
verdwijnen voor even. Dit is Eeckenrhode 
op zijn best: onder het genot van hapje/
drankje samen buurten, babbelen en 
borrelen na het boulen. Ellen Hillenius 
won - blij verrast - de eerste prijs en nam 
deze in ontvangst van Jan. Wat doen we 
het volgende jaar? Een boules-toernooi 
met Jan als wedstrijdleider!

Frietwagen 
Wat was het warm op donderdag 
11 augustus. Niet gewoon warm maar 
zó warm dat we niet buiten konden 
genieten van de frites mét. Dus met z’n 
allen neergestreken in de hal. Met frites, 
een snack en een drankje werd het toch 
nog gezellig. Dank aan Kees van Catering 
Content die buiten in de frietwagen stug 
doorwerkte om ieders bestelling netjes 
voor elkaar te krijgen. Dank aan de 
helpende handen van Marijke, Christie, 
Ciska en Pascalle.

Cor Bakker en Gerard 
Alderliefste – ‘en route’ 
Een mijlpaal betreft muzikaliteit en 
performance. Een top optreden van 
Cor Bakker en Gerard Alderliefste op 
zondag 26 juni. Franse chansons te over, 
doorspekt met verhaal en humor. Dank 
aan de 2 sympathieke en charmante heren 
inclusief de geluidsman die zorgde dat 
alles perfect geregeld werd. Het was nog 
vele dagen nagenieten en complimenten 
waren overal op Eeckenrhode te horen.

Schoenenverkoop
Sinds lange tijd vond er op maandag 
11 juli schoenenverkoop plaats in de 
Tuinzaal. Naar tevredenheid, zo vernam 
de redactie. 

Familiedag 
De familiedag vond, door het warme weer, 
binnen plaats. De airco deed haar best, 
zo ook het duo The ForeverlyBrothers. 
Heerlijke nummers, veel bekende songs,  
er werd meegezongen en zelfs gedanst en 
dát was lang geleden.
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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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Hoe heeft uw jeugd eruit gezien?
‘Ik had een oom die in 1932 betrokken 
was bij de oprichting van de Venlose 
zweefvliegclub. Toen ik een jaar of vijf was 
vertelde die oom mij alles over vliegen, 
vliegtuigen, aerodynamica en nog veel 
meer. Ik wilde alles weten. Dat gesprek 
heeft grote invloed gehad op mijn leven. 
Waarom vliegt een vliegtuig? Hoe ziet 
de vorm van vleugels eruit? etc. Een 
andere fascinatie is fotografie. Op mijn 
achtste verjaardag kreeg ik van mijn oma 
een Kodak boxcamera. Daar ging ik toen 
foto’s mee maken. Dat rolletje bracht ik 
eerst weg. Maar al snel leerde ik om zelf 
foto’s te ontwikkelen en afdrukken. Ik 
ben toen ook foto’s gaan vergroten met 
een zelf gemaakte vergroter. Ik leerde mij 
het meeste zelf aan. Na de oorlog ben 
ik met kleinbeeld begonnen en heb ik 
een kleurenontwikkelmachine gebouwd 
waarmee ik foto’s kon afdrukken. Dat 
fotograferen heeft mij tot op hoge leeftijd 
gefascineerd en bezig gehouden. Mijn hele 
huis staat vol met foto’s en dia’s.
Ik ben opgegroeid samen met een tien 
jaar jongere broer en een zus die drie jaar 
ouder was. Mijn vader was afdelingschef 
bij Pope, een fabriek van Philips. Bij Pope 
maakten ze koperdraad en -leiding. Mijn 
vader is maar 60 jaar oud geworden.
Ik had een aantal ooms met technische 
bedrijfjes. Eén oom had een machine-
fabriek en één oom had een gieterij van 

bepaalde metalen zoals messing en 
aluminium. Hij goot onder andere kranen 
en deurklinken. Ik had ook een oud-oom 
met een gieterij.’

Katholieke scholen
‘Ik heb op een katholieke lagere school 
en middelbare school gezeten. Daar heb 
ik geen prettige herinneringen aan over 
gehouden. Daar praat ik niet graag over. 
Er werd op school door de docenten vaak 
op een overdreven manier afstand tussen 
jongens en meisjes gecreëerd. Tijdens 
de biologieles werden geslachtsdelen 
afgeplakt, sexuele voorlichting bestond 
niet.’

‘Na mijn lagere en middelbare schooltijd in 
Venlo ben ik naar de MTS (werd later HTS) 
in Eindhoven gegaan. Ik reed iedere dag 

Een nieuwsgierige 
zweefvlieger

Interview met de heer Janssen

Familie Janssen enkele dagen na de 
bevrijding, rechts de heer Janssen.
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met de trein op en neer van Venlo naar 
Eindhoven. Dat was altijd vroeg opstaan, 
het stoomtreintje vertrok vanuit Venlo om 
6.30 uur naar Eindhoven. Ik ben in 1953 
afgestudeerd.’

Met zweefvliegtuig gestrand in 
Dortmund
‘Kort na de oorlog ben ik gestart met 
zweefvliegen, ik zal een jaar of 17 zijn 
geweest. De luchthaven van Venlo was de 
voor de Duitsers de grootste luchthaven 
van Europa geweest. Ik heb na de oorlog 
geholpen om dit vliegveld op te ruimen 
zodat het kon worden gebruikt door de 
zweefvliegclub. Ik hing meer rond op het 
vliegveld dan waar dan ook. Mijn vader 
vond dat maar niks. Op een gegeven 
moment zei hij me dat als ik nog naar 
het vliegveld zou gaan hij zou stoppen 
met het betalen van de contributie van 
de zweefvliegclub. Ik ben toen niet meer 
op het vliegveld geweest. Na afronding 
van de HBS ben ik weer gaan vliegen en 

vlieg overigens nog steeds. Sinds mijn 
papieren zijn verlopen moet ik altijd een 
instructeur bij me hebben. Die instructeurs 
zijn ooit door mij opgeleid. Ik heb op 
allerlei plaatsen gevlogen; Nederland, 
Duitsland en Frankrijk. Ik heb ook lange 
afstandsvluchten gemaakt. Soms ging 
dat mis als er geen thermiek was. Dan 
moest ik noodgedwongen in een weiland 
landen en moest ik naar Venlo bellen om 
opgehaald te worden. Zo heb ik ooit de 
krant van Dortmund gehaald omdat ik 
daar onbedoeld was geland bij gebrek 
aan thermiek. De Duitse politie heeft ons 
een maaltijd aangeboden en via de politie-
telefoon onze club in Venlo gebeld. 

Venlo, Eindhoven, Venlo was een favoriet 
traject. Het langste traject dat ik heb 
afgelegd zal 500 à 600 km zijn geweest. 
Dat was een tocht naar Noord-Frankrijk, 
Parijs. Ik ben ook wel naar Hamburg 
gevlogen. Op dit moment ben ik het 
oudste lid van de Venlose zweefvliegclub 

De Citroën DS (Snoek) was mijn favoriete auto. Daar heb ik er meerdere van gehad.
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(heet tegenwoordig VEZC; Venlo 
Eindhoven Zweefvliegclub). Ik ben sinds 
1943 inmiddels 78 jaar lid!’

Van zelfstandig ondernemer 
naar Philips
‘Na afronding van de HTS ben ik een 
adviesburo gestart om berekeningen te 
maken, voornamelijk voor installaties; 
verwarming, koeling, dat soort installaties. 
Eén van de eerste opdrachten betrof 
de installatie van een kantoor van de 
Boerenbond. Ik werkte aanvankelijk 
alleen. Toen ik teveel werk kreeg werd 
ik geholpen door een HTS-er, ook lid 
van de zweefclub. Ondertussen bleef 
ik fotograferen.’ Wat fotografeerde u? 
‘Ik fotografeerde alles; natuur, mensen, 
maar ook voor mijn werk gebouwen. Mijn 
interesse ging voornamelijk uit naar de 
technische kant van de fotografie. Hoe 
werkt de apparatuur en het ontwikkel- 
en afdrukproces. In de jaren vijftig las ik 
over een gebouw dat Philips in Eindhoven 

wilde gaan bouwen, het VH gebouw, ook 
wel hoofdkantoor. Ik heb Philips toen 
een brief geschreven met de vraag of ik 
de installaties voor het gebouw mocht 
ontwerpen. Ik kreeg de reactie dat dat 
mocht maar daarvoor wel in dienst moest 
treden bij Philips. Philips had een eigen 
architecten- en ingenieursburo. In dienst 
treden was voor mij geen optie. Ik had 
nog voor vier jaar werk in portefeuille. 
Philips kwam na een tijdje bij mij terug. 
Ze hadden een oplossing bedacht. Ik zou 
in dienst treden bij Philips en mocht alle 
projecten die ik nog in portefeuille had bij 
Philips uitvoeren. Uiteraard kreeg ik de 
tijd die ik aan deze opdrachten werkte niet 
ook door Philips uitbetaald. Een mooie 
constructie. En toen kon ik dus starten 
met het VH gebouw. Op de hoogste 
verdieping zou een kantoor voor Frits 
Philips komen. Omdat helemaal bovenop 
het gebouw alle installaties zouden komen 
moest er een geluidsdempende ruimte 
worden gecreëerd tussen het kantoor 
en alle installaties. Frits wilde daar een 
‘oud-Hollandse kamer’ van maken.

‘Op een gegeven moment werd mij de 
vraag gesteld of ik Frans kon spreken. 
Ik zei ja. Ik vertelde niet dat Frans 
altijd mijn slechtste vak op school was 
geweest. In Frankrijk ging Philips ook 
een kantoor bouwen. Of ik daar een en 
ander wilde gaan coördineren? Toen we 
in Frankrijk arriveerden zei degene die mij 
had begeleid, en Frans sprak, ‘tot over 
14 dagen’. Er was niemand die mij kon 
helpen met de Franse taal. En iedereen 
sprak alleen maar Frans. De eerste week 
was verschrikkelijk. De Franse taal was 
moeilijk, maar het franse vocabulair over 
techniek was mij helemaal onbekend. Na 
een week raakte ik enigszins bekend en 
heb vervolgens een productieve week 
gehad. Toen ik daar klaar was heb ik geen 
woord Frans meer willen spreken. Zelfs 

Deze messing briefopener heb ikzelf gegoten 
in de fabriek van één van mijn ooms.
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toen in een restaurant de bestelling werd 
opgenomen vertikte ik nog om een woord 
frans te spreken. Ik wees in de menukaart 
mijn eetwensen aan en daarmee basta. 
Geen Frans meer.
Na een aantal jaren bij Philips te hebben 
gewerkt werd mij gevraagd om de afdeling 
Gemeenschappelijke Belangen te gaan 
leiden. Een afdeling van zo’n 25 mede-
werkers die verantwoordelijk was voor het 
werktuigbouwkundige ontwerp en onder-
houd van gebouwen van Philips in de 
wereld. Met uitzonderig van de gebouwen 
in Eindhoven. Ik heb de hele wereld afge-
reisd. In onder meer Duitsland, Engeland, 
Zweden, Noorwegen, Finland, Verenigde 
Staten en Egypte heb ik aan projecten 
gewerkt. Naast gebouwen heb ik ook instal-
laties voor verkeerstunnels ontworpen, 
bijvoorbeeld die in Hong Kong, Taiwan, 
Dubai en Griekenland. Dat waren projecten 
waar Philips ook de verlichting deed.’

Twee vrouwen
‘Ik heb mijn eerste vrouw leren kennen 
omstreeks 1950. Door mijn onervarenheid 

met vrouwen zijn eerste avances 
uitgelopen op een situatie waarin ik mij 
verplicht voelde om met haar te trouwen. 
Ze was niet zwanger of zo, maar ik vond 
dat bij - met elkaar het bed delen - een 
huwelijk hoorde. We hebben samen twee 
zonen gekregen. Al snel werd duidelijk 
dat we niet voor elkaar gemaakt waren en 
zijn toen gescheiden. Dat was geen fijne 
tijd. We hebben wel contact gehouden, 
maar niet veel. Ik heb nog wel steeds 
contact met onze zonen. In die tijd had 
ik regelmatig last van mijn rug. Toen ik 
een van de tekentafel gevallen gummetje 
wilde oprapen schoot het er in. Iemand 
adviseerde mij naar dokter Meijer in 
Rotterdam te gaan. Omdat ik niet meer 
kon zitten ben ik staand in bus en trein 
naar de havenstad gereisd. Aangekomen 
bij de praktijk van Meijer stond ik voor 
een trap die ik moest beklimmen om bij de 
ingang te komen. Ik kon het niet. Meijer, 
een klein mannetje, deed open en vroeg 
of de bestijging zou lukken. Hij heeft 
me op zijn rug naar binnen gedragen. 
Meijer was manueel geneeskundige. 

De heer Janssen (links in vliegtuig) gestrand in weiland in Dortmund. 
Deze foto is gepubliceerd in een lokale krant.
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Hij verrichtte wonderen. Na kraken en 
een zwieper was de pijn in mijn rug 
verdwenen. Frits Philips had ook last van 
zijn rug. Toen hij van Meijer hoorde heeft 
hij zich laten behandelen. Dat beviel zo 
goed dat hij voor Meijer aan de Stratumse 
Dijk in Eindhoven het Instituut Manuele 
Geneeskunde heeft geopend. Na het 
overlijden van Meijer werd de leiding van 
het instituut overgenomen door dokter 
Gaasterland. Ik raakte goed bevriend met 
Gaasterland en zijn vrouw Beitske. We 
gingen zelfs samen op vakantie. Na het 
overlijden van dokter Gaasterland heb ik 
zijn vrouw geholpen zaken weer op de 
rit te krijgen. Onze vriendschap groeide 
uit tot een liefdesrelatie. We zijn in 1991 
getrouwd. Zij had een zoon en een dochter 
uit het huwelijk met Gaasterland. Die 
dochter zie ik regelmatig en beschouw 
ik als een eigen dochter. We hebben 
een mooi huwelijk gehad. Ze is in 2017 
overleden.’

Uitgesteld pensioen
‘Na mijn pensioen in 1989 heb ik mijn 
advieswerk weer opgepakt. Ik heb nog 
jaren aan allerlei projecten gewerkt. 
Op het terrein van Tweeka hadden ze 
een kringloopwinkel die niet goed liep. 
De organisatie van de kringloopwinkel 
vroeg mij of ik wilde meedenken over 
een betere opzet. Ik heb daar toen een 
kassasyteem geïntroduceerd. Al snel was 
de verliesslatende winkel winstgevend. 
Daarop volgde de vraag van meneer De 
Heer, directeur-eigenaar van Tweeka, om 
een plan te maken voor verbetering van 
de bezetting van een bedrijventerrein. 
Ik had de vrije hand om gebouwen te 
slopen, aan te passen en verbeteren. 
Na het overlijden van meneer De Heer 
heb ik mevrouw De Heer (bewoonster 
Eeckenrhode) geholpen om het terrein te 
exploiteren. Ik had daar als ‘pensionado’ 
een kantoortje op dat terrein waar ik zo 

af en toe zat te werken.’ Wanneer bent u 
echt gestopt met werken. ‘Op mijn 75ste. 
15 jaar nadat ik bij Philips gestopt was. 
Met zweefvliegen en fotograferen ben ik 
natuurlijk doorgegaan. Zoals ik al zei vlieg 
ik nog steeds!’

Hoe zou u zichzelf willen typeren?
‘Tsja, dat zou je anderen moeten vragen. 
Ik ben nieuwsgierig. En ik denk eigenwijs. 
(Janssen lacht). Ik was de eerste die bij 
Philips AIB een computer gebruikte. Een 
8k computer waar ik zelf mijn software 
voor moest schrijven. Collega’s lachten 
mij uit en zeiden dat ik mij met science 
fiction bezig hield. Ik lachte terug en zei 
dat ik op een bepaald moment sneller zou 
werken dan zij. We weten allemaal hoe 
het met de adaptatie van de computer 
is gegaan.’

Hoe kijkt u aan tegen het huidige 
tijdsgewricht?
‘Ik vind het leven nog altijd interessant. 
Tijdens de koffie ’s ochtends in de 
Tuinzaal vind ik het leuk om over allerlei 
onderwerpen te spreken met de mannen 
die hier wonen. Ik mis Herman Fentener 
van Vlissingen, hij is aan het revalideren. 
Ik hoop dat hij snel weer terug komt. 
Daar kan ik leuk mee praten.’

Voor het kantoortje bij Tweeka waar ik tot 
aan mijn 75ste heb gewerkt.
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Wie ben ik
Ik ben geboren in Rotterdam en 
opgegroeid op een veeboerderij in 
Drenthe in een gezin met een zus en een 
broer. Na mijn jeugd heb ik door heel 
Nederland gewoond, ook even in Frans-
Zwitserland, één van mijn favoriete landen 
naast Griekenland. Als het even kan ga 
ik twee keer per jaar op vakantie naar 
Griekenland, eiland Lefkas voelt als een 
tweede thuis. Ik woon overigens nu bijna 
40 jaar in Eindhoven.

Ik ben een enorme tuinfanaat met vooral 
liefde voor mijn rozen. Mijn favoriete roos 
is de Camellia, een Japanse roos die 
al in januari-februari in bloei komt. Die 
overbrugt de bloemloze periode. Ik ben 
gek op dieren, heb een kat en vroeger ook 
herdershonden. Ik houd van muziek, heb 
niet echt een specifieke voorkeur, maar er 
moet wel soul en gevoel in zitten.

Mijn werk
Ik heb lang bij internationale bedrijven 
gewerkt in verschillende functies 
waaronder die van receptioniste, 
secretaresse en personal assistant. 
Sinds 2019 werk ik bij Wissenhaege, 
een locatie van Vitalis. Ik werk daar 
als verwelkomer van nieuwe bewoners, 
soms ook als sterfbegeleider. En ik 
houd ook de stilteruimte netjes.

Sinds kort werk ik op woensdagen met 
plezier als receptioniste in Eeckenrhode. 
Mijn werk bestaat uit het zo goed 
mogelijk alle vragen te beantwoorden 
van bewoners, gasten en collega’s. Heb 
even geduld want ik moet nog een beetje 
wennen. Ik vind het een fijne sfeer binnen 
Eeckenrhode en ben enthousiast en 
nieuwsgierig naar alle dingen die komen 
gaan.

En als ik niet werk…
Geniet ik van mijn tuin waar ik veel tijd 
doorbreng, luister ik muziek, spreek ik met 
vrienden af, ga ik een hapje eten, terrasje 
pakken, mijn kat verzorgen en kijk ik veel 
Engelse/Scandinavische detectives.

Even voorstellen:

Anja van der Sar
Sinds 1 mei één van de drie 
receptionistes van Eeckenrhode 
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Op 17 juni overleed 
plotseling ons pa. 
Hij heeft er geen weet 
van gehad. Mooie dood… 
Zijn overlijden kwam 
niet onverwacht. Zijn 
fysieke gesteldheid ging 
de laatste tijd steeds 
harder achteruit.

In 2019 kwam hij met zijn Anna naar 
Eeckenrhode. Onze moeder was niet 
in zo’n beste conditie en heeft hier 
niet lang meer mogen wonen. Na 
haar dood pakte pa, immer positief, 
de draad weer op: koffie-ochtenden, 
bridge, gymnastiek. Hij genoot 
nog van zijn laatste jaren en kon 
tevreden terugkijken op een mooi 
en veelbewogen leven.

Een woord van dank is natuurlijk 
op zijn plaats voor het uitermate 
vriendelijke personeel van 
Eeckenrhode en de goede zorg 
van de zorgmedewerkers.

De kinderen van Frans en Anna 
van Tongerloo

In memoriam

Frans van Tongerloo
1922–2022

18

U magazine – herfsteditie 2022



Sinds 1 januari 2019 is de Stichting 
Vrienden van Eeckenrhode actief. 
Wat hebben we al een boel leuke 
dingen kunnen realiseren voor 
bewoners en omwonenden van 
Eeckenrhode!

Enkele voorbeelden:
–  de vlindertuin met een insectenhotel 

is aangelegd
–  er is een geluidsinstallatie voor zowel 

buiten als binnen aangeschaft 
–  mooie stoelen en tafels voor activiteiten 

in de tuin zijn aangeschaft
–  er hangt een vlag met ‘Eeckenrhode’ 

aan de vlaggenmast
–  er is een AED geplaatst
–  een financiële bijdrage aan binnen- 

en buitententoonstelling 2022 en 
kerstverlichting

 
Het geld verwerft de Stichting uit 
schenkingen, legaten en speciale acties. 
Maar ook worden goederen verkocht die 
aan de Stichting worden geschonken. 
Vooral hierover gaat dit artikel. 
 
Stichting Vrienden van Eeckenrhode 
is heel blij met goederen die nog mooi 
en verkoopbaar zijn, maar waar u geen 
goede bestemming voor heeft. Dit 
zijn vaak goederen uit inboedels van 
overleden bewoners, die de erfgenamen 
niet zelf willen behouden. Na verkoop is 
de opbrengst voor de Stichting. Vooraf 
wordt formeel vastgelegd, welke goederen 
u aan de Stichting wilt overgedragen. 

Maar let wel; alleen wat écht in goede 
staat is en verkocht kan worden, komt 
voor schenking in aanmerking. Goederen 
die na een bepaalde periode toch niet 
verkoopbaar zijn worden afgegeven bij 
een kringloopbedrijf. 
 
Als u goederen wilt schenken kunt u 
contact opnemen met Robin Bombeeck.
(E2) telefoon: 040 2282892. Robin 
ondersteunt de Stichting bij deze 
werkzaamheden.

U kunt ook een bedrag schenken of een 
legaat in uw testament opnemen. Het 
rekeningnummer van de Stichting is: 
NL14 RABO 0327 5100 21 t.n.v. Stichting 
Vrienden Van Eeckenrhode. 

De stichting is een zogenaamde Sociaal 
Belang Behartigende Instelling (SBBI) 
Dat betekent dat over schenkingen of 
legaten door de stichting geen schenk- 
of erfbelasting hoeft te worden betaald. 
Het bedrag kan dus geheel worden 
besteed aan het welzijn van de bewoners 
en omwonenden van Eeckenrhode. Voor 
de schenker is de schenking alleen 
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als 
wordt voldaan aan de algemene vereisten 
voor aftrekbaarheid van een schenking. 

Namens Stichting  
Vrienden van Eeckenrhode;
Hanneke Balk, Monique Krikhaar,  
Marianne Govers, Guus Maas
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Activiteiten 
vooruitblik 
September t/m december 2022

Bewoners, hun gasten, buurtbewoners, 
genodigden en geïnteresseerden zijn van 
harte welkom om te komen genieten van al 
het moois wat aangeboden wordt.

Tevens zullen er heerlijke Indonesische 
lekkernijen worden verkocht. Op is op!
Live muziek zal worden verzorgd door 
Karel de Jong, bij velen bekend en geliefd.

Team Eeckenrhode heet iedereen 
van harte welkom.

Zomerfair 
Zaterdag 3 september 
13.30 – 17.00 uur Zomer

fair
Zaterdag
3 september 2022
Van 13.30 tot 17.00 uur
In de tuin van Eeckenrhode
(bij slecht weer in de hal en Tuinzaal)

www.eeckenrhode.nl

Zomerfair

Zomerfair

Op zaterdag 3 september 

organiseert team Eeckenrhode 

een zomerfair met tal van 

kraampjes met vele artikelen 

zoals;

Speciaal zal op deze dag de Stichting Vrienden van 

Eeckenrhode met een snuisterijenkraam aan deze zomerfair 

deelnemen. De opbrengst van de artikelen is voor de Stichting 

met de doelstelling: ‘het wonen in Eeckenrhode voor bewoners 

en onze buren nóg fijner te maken’

Bewoners met familie en vrienden, gasten van de deelnemers, 

buurtgenoten, iedereen is welkom om een kijkje te komen 

nemen en zich te laten verrassen met allerlei moois en lekkers.

Team Eeckenrhode en de deelnemers hopen u met prachtig 

weer te mogen verwelkomen op zaterdagmiddag 3 september.

Bij erg slecht weer bent u allen welkom bij de stands in de hal 

en tuinzaal van Eeckenrhode.

• food/delicatessen
• glas
• green bag lady
• handgemaakte kaarten 

• handmade gehaakt/gebreid

 geknoopt
• Indische lekkernijen
• jams
• keramiek

• little gifts
• naaimachinetechniek
• second hand kleding  

• second hand snuisterijen

• sieraden
• stoelmassage (10/15 min.)

• vilt
• wijn
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Passend lezen
Maandag 12 september
14.30 - 15.30 uur Tuinzaal
Janneke Bakker van bibliotheekservice 
Passend Lezen komt een lezing verzorgen 
voor iedereen die geïnteresseerd is in 
oplossingen bij leesproblemen. Dat 
kan voor uzelf zijn, of voor iemand in 
uw omgeving en ook uw mantelzorger/
contactpersoon is welkom. Passend 
Lezen biedt oplossingen door onbeperkte 
toegang te verlenen tot de grootste 
collectie boeken, kranten en tijdschriften 
in een leesvorm naar keuze. De lezing 
vindt plaats vanaf 15 deelnemers.

Trio Particolare
Zondag 25 september
16.00 – 18.00 uur
Peter Lusse, Judith Kamerman en Frans 
van Tuijl vormen samen Trio Particolare.  
Zij brengen een licht klassiek, eigenzinnig 
concert, met lied, opera, operette en 
een beetje musical en cabaret. Meer info 
volgt t.z.t.

Lezing kunst en cultuur
met Erna Charbon
Dinsdag 11 oktober 
19.30 – 21.00 uur
Kunsthistorica Erna Charbon zal deze 
avond een lezing geven over het leven en 
werk van kunstschilderes Charley Toorop 
(1891-1955). Inmiddels zijn we bekend 
met Erna’s duidelijke en boeiende uitleg 
vergezeld met prachtige beelden.

Olga en haar muziekvrienden
Zondag 16 oktober 
16.00 - 18.00 uur
Olga van der Pennen komt ons ook dit jaar 
verblijden met haar muziekvrienden. Ze 
brengt ons een gevarieerd programma met 
pianosolo’s uit eigen hand en van diverse 
componisten en qua getalenteerde gasten 
is het programma momenteel nog open. 
Laat u zich verrassen? 
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Modeshow
Maandag 17 oktober
Vanaf 14.30 kunt de nieuwe collectie 
komen bewonderen.

Schoenenverkoop
Maandag 31 oktober
Vanaf 14.30 bent u welkom.

Op reis met Ton en Yvon
Maandag 7 november, 19.30 uur
We gaan naar Zuid-Amerika.

Appeltaartconcert
Zaterdag 19 november 
15.00 – 17.00 uur
Voor de derde keer zal Michel Holtrop 
een concert verzorgen. Dit keer met 
een strijkkwartet en een zeer apart 
instrument… de Duduk. En natuurlijk, 
zoals we gewend zijn, zal de appeltaart 
mét… niet ontbreken.

Op reis met Ton en Yvon
Maandag 5 december, 19.30 uur
We gaan naar Alaska. En vanwege 
sinterklaasavond en het koude Alaska 
serveren we naast koffie en thee, warme 
choco en gevulde speculaas.

Kerstcrooners met Franklin Brown 
Dinsdag 20 december 
16.00 – 17.30 uur
Driemaal is scheepsrecht? Franklin 
Brown hopen we dit jaar echt te mogen 
verwelkomen. Franklin is bekend van 
de Soundmixshow en het Eurovisie 
Songfestival. Franklin komt onder 
andere prachtige kerstcrooners zingen. 
Kerstsfeer ten top. Komt u ook? 

Kerstborrel 
2e kerstdag – 26 december 
16.00 – 18.00 uur
Zoals u kunt lezen in de nieuwsflitsen 
(pagina’s 4 en 5) komt het team tijdig met 
info betreft de tweede kerstdag.

Oudjaarsborrel 
Zaterdag 31 december
16.00 – 17.30 uur
Het jaarlijkse samenkomen voor alle 
bewoners in de Tuinzaal om te genieten 
van elkaar onder het genot van glühwein, 
appelbeignet en oliebol. 
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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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