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Herfst! Een van de vier seizoenen, met
een natuur die langzaam van kleur verandert. Schitterende kleuren staan ons
te wachten. Ook breekt de tijd aan van
lekker warm binnen zijn. In de natuur zien
we de dieren in hun holletjes kruipen en
ook mensen hebben de neiging zich wat
meer terug te trekken uit het beweeglijke leven van alledag. Het weer wordt
slechter en af en toe guur. We worden wat
rustiger, stiller en mogen meer genieten
van de kleine dingen binnenshuis. Een
ervan is voor u weer een nieuwe editie
van ‘U’ met allerlei nieuws en natuurlijk
vele mooie foto’s. Leest u met ons mee?

Colofon
‘U’ is een uitgave van Eeckenrhode.

Coördinatie en redactie Pascalle Jacobs,
Irene Copray
Tekst Bewoners van Eeckenrhode,
Pascalle Jacobs, bestuur, redactie.
Eindredactie Irene Dikkers
Druk en Print Eeckenrhode

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

Voorwoord

Op 1 september is Mart van Bakel gestart
in de keuken en verzorgt samen met
leerlingkok Thomas uw maaltijden. Op
3 oktober heeft hij in de zaal toegelicht
waar hij als kok voor staat en was er gelegenheid tot vragen stellen. De bijeenkomst was goed bezocht, en de reacties
rondom de kookkunsten zijn over het
algemeen zeer goed.

WISSELING VAN DE WACHT
Per 11 september jongstleden hebben
Michael Klok en ik het stokje overgenomen van onze voorgangers Douwe
Cramer en Harrie van Iersel. Noud van
der Weerden is aangebleven als penningmeester van het bestuur.
Ik wil Harry, Douwe en Noud nadrukkelijk
bedanken voor het vele goede werk dat
ze in de achterliggende periode hebben
verricht. Daarmee hebben ze een stevige
basis gelegd, waarop het huidige bestuur
kan voortbouwen. Dat Noud daarvan nog
deel uitmaakt, vormt een grote steun voor
Michael en mij. Na afloop van de vergadering van 10 september heb ik al kort met
enkelen van u kunnen spreken. Wat mij
betreft zetten we het gesprek voort met
allen - bewoners, eigenaren en medewerkers - die bij Eeckenrhode betrokken zijn.

Bij het ter perse gaan van deze editie van
‘U’ zal de ingang in zijn geheel gereed
zijn. De trapleuningen worden bevestigd
en de verlichting zal zijn aangebracht.
De heer Thomassen van de gemeente
Waalre heeft op verzoek een bezoekje
gebracht aan Eeckenrhode. De parkeergelegenheid aan de voorkant roept om
verbetering. Het betreft hier gemeente
grond. Enkele bewoners hebben in het
verleden hun best ervoor gedaan, helaas
zonder resultaat. Een oplossing, die
voor de gemeente zeer zuinig moet zijn,
wordt in het college voorgelegd, voor
1 november hopen we een antwoord
te ontvangen van de heer Thomassen.
Duimt u met ons mee…?

Cees Zeeuwen,
Voorzitter Vereniging van Eigenaars
‘Eeckenrhode’

De nieuwe vleugel in de zaal (waarover
meer in deze editie) is geïnaugureerd op
13 september door Nicolai Serdobov van
Kupalje. De pianisten die reeds geboekt
zijn hebben een bericht gehad dat ze
een digitale vleugel tot hun beschikking
hebben. De reacties hierop waren erg
positief. Deze kenners lieten weten dat de
piano zijn beste tijd heeft gehad.

3

herfst editie

Wie is
Cees Zeeuwen?
Cees Zeeuwen is de kersverse voorzitter van de Vereniging van
Eigenaars ‘Eeckenrhode’. Per 11 september heeft hij Harrie van
Iersel opgevolgd. De redactie van U sprak met Cees over zijn
leven en zijn nieuwe rol op Eeckenrhode.
GEBOREN EN GETOGEN
IN EINDHOVEN

recht. Na 30 jaar in de advocatuur actief
te zijn geweest is Cees in 2003 aan de
slag gegaan bij het grondbedrijf van de
Gemeente Eindhoven. Daar was hij voornamelijk bezig met de juridische kant van
de (her)ontwikkeling van woonwijken en
bedrijventerreinen. Zo is hij bijvoorbeeld
betrokken geweest bij de ontwikkeling
van de wijk Meerhoven en de herontwikkeling van oude Philipslocaties in Strijp.
Tussen alle bedrijven door is Cees in
1970 getrouwd met Olga. Zij hebben twee
kinderen gekregen: Dagmar (1973) en
Nils (1975). Cees en Olga hebben elkaar
leren kennen in Amsterdam. Ze woonden
in hetzelfde studentenhuis. Olga heeft
tot aan haar pensioen aan de Technische
Universiteit Eindhoven gewerkt als
universitair docente, grotendeels aan de
faculteit elektrotechniek.
‘Onze kinderen zijn allebei advocaat
geworden; onze zoon is dat nog en onze
dochter is intussen rechter’. De spreekwoordelijke appels zijn niet ver van de
boom gevallen. We hebben het hier dus
over drie generaties advocatuur!

Geboren (1947) en getogen in Eindhoven.
Zoon van een advocaat in een gezin
met drie zonen. Cees was de oudste. In
1970 getrouwd met Olga. Hij heeft twee
kinderen en 5 kleinkinderen.
Cees ging in Eindhoven naar de lagere
school (toen nog een jongensschool!).
Daarna volgde hij het Gymnasium
Augustinianum (ook een jongensschool)
om vervolgens in Amsterdam rechten
te gaan studeren. Cees: ‘Om rechten te
kunnen studeren was het gymnasium een
toelatingseis. Dat is nu wel anders’. Al
tijdens zijn studie aan de Vrije Universiteit
werd duidelijk dat hij een brede interesse
had. Na zijn kandidaatsexamen volgde
een deeltijdbaan als kandidaatsassistent
aan de universiteit. Hij assisteerde de
hoogleraar, gaf les en deed onderzoek.
In die tijd zat hij ook in de redactie van
het landelijk juridisch blad Ars Aequi (de
kunst van het redelijke).

DRIE GENERATIES
ADVOCATUUR

NOOIT STIL ZITTEN

Begin jaren zeventig trad Cees toe tot het
advocatenkantoor van zijn vader. Cees
hield zich bezig met allerhande zaken, de
laatste 20 jaar met name op het terrein
van arbeidsrecht en ondernemings-

Al vanaf zijn studie is Cees altijd zeer
breed actief geweest. Aan de lijst met
bestuursfuncties en bijbaantjes lijkt geen
einde te komen. Cees is 30 jaar (kanton-)
rechter-plaatsvervanger geweest. Hij
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was ook één van de eerste mediators in
Nederland en houdt zich nog steeds bezig
met alternatieve geschillenoplossing; het
tot een vergelijk komen zonder tussenkomst van een rechter. Als bestuurder
is Cees betrokken of betrokken geweest
bij organisaties op het gebied van onder
meer volwassenenonderwijs, glasvezelnetwerken, vrijetijdsaccommodaties (zoals
buurthuizen, wijkgebouwen e.d.), rechtshulp, zorg en klassieke muziek.

medewerkers en bewoners de indruk dat
er in de afgelopen jaren een nieuw elan
op Eeckenrhode aan het ontstaan is.
‘Eeckenrhode is volop in beweging. Zowel
wat het gebouw betreft als ten aanzien
van de dienstverlening, de activiteiten en
de instroom van nieuwe bewoners. Er is
volop dynamiek. Dat spreekt me aan’.

HEEFT CEES OOK HOBBY’S?
Ja, fotograferen. Cees fotografeert het
liefste mensen. Maar eigenlijk fotografeert
hij alles wat los en vastzit. “Alles wat mijn
oog trekt.” Daarnaast houdt hij van lezen,
lekker eten en speelt hij golf. Het laatste
interessante boek dat hij heeft gelezen
is ‘The Tragedy of Liberation’ over de
chinese revolutie onder Mao. Cees vindt
het jammer dat hij nooit heeft geleerd een
muziekinstrument te bespelen.

WAAROM EECKENRHODE?

Weetjes

Cees is via via gepolst of hij open zou
staan voor een bestuursfunctie op
Eeckenrhode. Hij kende Eeckenrhode, wist
waar het lag, maar was er nooit binnen
geweest. Waarom is hij eigenlijk toegetreden tot het bestuur van de VvE? ‘Ik
hoop vanuit mijn achtergrond, bestuurlijke
ervaring en affiniteit met het werken mét
en vóór mensen een bijdrage te kunnen
leveren aan Eeckenrhode. Ik zie mijn rol
niet als die van technocratisch bestuurder
van de VvE. Want de VvE mag dan over
een gebouw gaan, voor mij gaat het toch
eerst en vooral over de mensen die in dat
gebouw wonen.’

FAVORIETE MUZIEK
Van jazz tot klassiek (vooral Bach,
onder (veel) meer zijn Goldberg
Variationen).

GROOTSTE IDOOL

Cees heeft geen uitgesproken idolen,
maar als hij er dan toch een moet
noemen: Nelson Mandela, vanwege
diens grote persoonlijke moed en zijn
grootmoedigheid jegens degenen
die hem zo ontstellend veel ellende
hebben aangedaan.

LIEVELINGSMAALTIJD

EN?

Alles uit de Italiaanse keuken.

WAAR KOM JE ’S NACHTS
JE BED VOOR UIT?

Cees is nu circa een maand voorzitter
van de VvE. Wat is in die eerste maand
op Eeckenrhode opgevallen? Cees heeft
op basis van eerste gesprekken met

Gerechten uit de Italiaanse keuken.
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Eeckenrhode
in beweging
Eeckenrhode is continu in beweging om de woon- en leefomgeving,
de dienstverlening en het activiteitenaanbod te verbeteren en
aantrekkelijker te maken. Dit alles om de bewoners van Eeckenrhode
een plezierige woon- en leefomgeving te bieden.
EEN NIEUWE VLEUGEL

met risico’s van nog meer reparaties. Een
nieuwe vleugel was nog duurder. Dus
op zoek naar alternatieven. Op gebied
van muziekinstrumenten zijn er allerlei
ontwikkelingen gaande. Yamaha, een
gerenommeerd merk op het gebied van
piano’s en vleugels heeft een vleugel
ontwikkeld met digitale techniek erin.
Navraag bij goede pianisten in hart en
nieren leverde alleen maar positieve
reacties op over de digitale vleugel van
Yamaha. Ook In het muziekonderwijs
bleek men de digitale vleugel te hebben
omarmd, was men ons al voor geweest
en wordt gespeeld op digitale vleugels.
Een fijne bijkomstigheid, het instrument kan ook gebruikt worden om voorgeprogrammeerde muziek ten gehore
te brengen. We hebben deze vleugel
kunnen aanschaffen door tussenkomst
van i4-muzique, aan de Hoogstraat in
Eindhoven. Via hen hebben we een
hoge korting gekregen. De mensen van
i4-muzique hebben de vleugel kosteloos
aangeleverd en geïnstalleerd. Harold van
i4-muzique hartelijk bedankt! De oude
piano zal straks dienst doen in de kapel
die omgebouwd zal worden tot multi
functionele ruimte en waar straks kleinschalige activiteiten plaats gaan vinden.
Meer daarover in de volgende ‘U’.

Op Eeckenrhode is vanaf het begin
van haar bestaan altijd veel aandacht
gegeven aan culturele activiteiten.
Klassieke muziek wordt door de bewoners erg op prijs gesteld. Pianorecitals
maakten en maken dan ook nog steeds
een belangrijk onderdeel van het
programma uit.
Eeckenrhode beschikte over een
Steinway vleugel, belangeloos ter
beschikking gesteld door mevrouw
Van Walsem, oud-bewoonster van
Eeckenrhode. Na een aantal jaren gebruik
bleek de klankkast een tweetal barsten
te vertonen. De geluidskwaliteit verminderde. Reparatie of vervanging waren
noodzakelijk. Reparatie was mogelijk
maar erg duur, minimaal € 7.000. Daarna
zou het toch een oude vleugel blijven
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EEN NIEUWE ENTREE
De entree van Eeckenrhode had, eufemistisch gezegd, na iets meer dan 50 jaar,
een sleets uiterlijk. Daarnaast voldeed de
entree niet meer aan de eisen van deze
tijd. Tijd voor renovatie dus. De renovatie
bestond uit een nieuwe opgang naar de
voordeur van Eeckenrhode en een herbestrating van het voorterrein. De bestrating
moest glooiend omhoog lopen naar het
niveau van de voordeur. Bewoners en
bezoekers kunnen nu met de auto voor
de voordeur uit- en instappen zonder
eerst de horde van een trap. Een dergelijk traject vergt tijd voor de besluit
vorming. En niet onbelangrijk, de centjes
moeten ook kloppen. De penningmeester
heeft uiteindelijk zijn fiat gegeven. En er
werd gestart met een toch enkele weken
durend werk waarbij ook de beplanting
enigszins is aangepast.

NIEUWE BEWONERS EN
NIEUWE APPARTEMENTEN
Er zitten verschillende mensen op het
vinkentouw om op Eeckenrhode te
komen wonen. Op verdieping C worden
2 appartementen samengevoegd tot een
groot appartement van 140 m², 2 slaapkamers en 2 badkamers. Op de bovenste
(dak)verdieping is de aanvraag voor een
bouwvergunning in gang gezet. Het is de
bedoeling op deze verdieping een appartement te realiseren, ook met 2 slaap
kamers en een groot dakterras van 40 m².

DE KEUKEN
De keuken is in sneltreinvaart aangepakt. De continuiteit van de maaltijd
service kwam in gevaar en snel handelen
was geboden. De kooktafel in de keuken
zag er slecht uit en enkele pitten werkten
niet meer. Inmiddels zijn er nu in totaal 9
inductie kookpitten beschikbaar. Getuige
het enthousiasme van de keukenbrigade
en de reacties van bewoners over de
smaak en kwaliteit van de dagelijkse
maaltijd zijn kennelijk de juiste stappen
gezet. Een bijkomend voordeel van
inductie koken is dat het heter is en dus
sneller gaat en dat het minder elektriciteit
gebruikt dan de oude elektrische kookpitten.
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Eeckenrhode
historie
Kunst in de tuin
Eeckenrhode heeft een schitterende tuin.
Behalve de prachtige groenvoorziening
staan er ook twee beelden en een zonnewijzer in deze tuin.
De twee beelden zijn van de kunstenaar/
beeldhouwer Henk Wildenberg die eens
op Eeckenrhode woonde.

“ de ontmoeting”

“De ontmoeting” staat aan de linkerkant
van het gebouw en is te zien vanaf de
weg. Het is een kopie van het originele
kunstwerk dat in brons bij een school in
Venlo staat. De ontwerper zag in de school
speciaal de ontmoetingsplaats enerzijds
tussen leraren en leerlingen en anderzijds
tussen jonge mensen onderling. Hij heeft
de ontmoeting gestalte gegeven door
twee staande figuren naar elkaar toe te
keren. Deze kopie is geplaatst vlak na de
opening van Eeckerhode in 1962.
Achter in de tuin staat nog een fraaie
schepping. Wildenberg maakt dit tweede
abstracte kunstwerk oorspronkelijk voor
huize Piusoord in Tilburg ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de
Congregatie van de Broeders Penitenten,
die zich heeft bezig gehouden met de
verpleging van geestelijk gehandicapten.
Dit monument symboliseert de gemeenschap van mensen die hecht met elkaar
zijn verbonden. Ook zeer toepasselijk
voor Eeckenrhode.

“ de gemeenschap”
Het kunstwerk bevat twee onderdelen:
een fundament (een halve bol) waaruit
drie elementen opspringen. Zij wijzen
naar boven en geleiden de daartussen
liggende min of meer verwrongen massa.
De drie opspringende elementen symboliseren het samen zoeken naar licht en
openheid.
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Activiteiten terugblik…
Eeckenrhode Culinair, Muziek op
Eeckenrhode en meer

Harpiste Els Denessen.

De heren Copray en Hoogenstraaten
aandachtig luisterend naar het spel van Els.

HARPSESSIE MET ELS

Harpiste Els Denessen uit Reuver gaf
op dinsdag 24 juli een kamerconcert in
de bibliotheek van Eeckenrhode voor
een aantal bewoners. Els vertelt, zingt
en speelt op een natuurlijke wijze zodat
iedereen zich kan inleven in de muziek
en haar verhaal. Schotland, Ierland,

meezingers, instrumentaal. Het was een
uur lang genieten. 17 November mogen
we opnieuw genieten van Els en haar
harpen in de grote zaal van Eeckenrhode.
Zie voor meer informatie pagina 16
(vooruitblik).
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De Tuna’s in hun prachtige traditionele kledij.

De drukbezochte Spaanse Middag met
tropische temperaturen.

SPAANSE MIDDAG

De periode rondom 21 juli was een
periode met tropische temperaturen. De
Spaanse Middag op 21 juli had een bijna
toepasselijke temperatuur van rond de 30
graden Celcius. Een zeer druk bezochte
middag waarin Spanje naar binnen werd
gebracht op Eeckenrhode.

die de Tuna’s spelen zijn gevuld met
Spaans temperament, de sfeer zat er
al snel in. De keuken van Eeckenrhode
zorgde voor tapas, paella en sangria, het
verkoelende ijs als nagerecht was voor
veel bewoners heel welkom.
De Tuna’s sloten de dag in stijl af met hun
vrolijke optreden. Met ‘Guantanamera’
werd volop mee geneuried.

Onverwacht doch heel verrassend
verscheen ‘Tuna Cuidad de Luz’ (Tuna
van de Lichtstad, kortweg Tuna’s
genoemd) niet met 4, maar met 9 instrumentalisten en zangers, prachtig gekleed
in traditionele Spaanse kledij. Een kleindochter van een bewoner werd uitgenodigd om met één van de Tuna’s een
dansje te doen. De melodieën en liederen

Langs deze weg bedank ik bewoners
en gasten die langskwamen om te laten
weten hoe leuk ze het hebben gehad.
Vooral voor mevrouw Reijgers, die vorig
jaar het idee van een Spaanse middag
opperde, dank.
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INDONESISCHE MIDDAG
Een drukbezochte zondagmiddag op
18 augustus in Indonesische sferen. De
heer Tom Rebel, broer van mevrouw
De Vries (B4). trapte de middag af met
verhalen over Nederlands Indië. Tom is
geboren in Djokjakarta, midden Java en
heeft daar gewoond tot zijn 13e jaar. In
zijn zowel tragische als humoristische
verhalen geeft hij het leven in voormalig
Nederlands Indië weer.

dat het personeel van Indonesia speciaal
voor Eeckenrhode hun Indonesische
kleding uit de kast had gehaald. Mooi
dat ze deze moeite hebben gedaan voor
Eeckenrhode!
De aankleding in de zaal was door
Indonesia en een dochter van familie
Kwakernaak beschikbaar gesteld.
Speciale dank aan mevrouw van Tricht
voor wederom haar enorme hulp. Deze
bezige bij is voor, tijdens en na elke
activiteit zeer behulpzaam en actief,
waarvoor langs deze weg een groot
dank u wel!

De wens was een echte Indische maaltijd te serveren. Dit jaar heeft restaurant
Indonesia het Istimewa menu (‘bijzonder
menu’) verzorgd. De reacties waren
lovend. Een leuke bijkomstigheid was

Natuurlijk ging het over vroeger (tempo doeloe) en over het eten.

De echte zijn veeel groter.

Tom Rebel vertelt over het leven in
Nederlands Indië.
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OLDTIMERDAG

1 September. Wat was het een geweldig
mooie dag! Het was weliswaar een beetje
fris buiten, maar dat weerhield niemand
ervan een kijkje te komen nemen op het
voorterrein van Eeckenrhode. Bewoners,
familie, personeel en wijkbewoners waren
massaal aanwezig.

Veldhoven. De jury beoordeelde voor de
rit alle bolides nauwkeurig. De oudste
auto stamde uit 1935, de jongste uit 1973.
Een moeilijke klus voor de jury, zoals de
heer Albarda het benoemde: ‘Wij kunnen
geen appels met peren vergelijken’.
Na de heerlijke lunch die in stijl
arriveerde in een oldtimer van bakker
Martin uit Valkenswaard, maakte de jury
de winnaar bekend. Het werd familie van
Hooff uit Valkenswaard met hun Citroën
Traction Avant uit 1953. Zij ontvingen een
prachtige trofee en een cheque t.w.v.
€ 100,- voor een winterbeurt.

Twaalf oldtimers hadden zich aangemeld
om mee te rijden, spontaan kwamen daar
8 stuks bij. De heer Henri de Wijkersloot,
Burgemeester van Waalre en eigenaar
van een Triumph TR6, opende samen met
mevrouw de Jong-Schipper, de langst
wonende bewoonster van Eeckenrhode,
het voorterrein onder het genot van
een glas prosecco. Mevrouw De Jong
is de langst wonende bewoonster op
Eeckenrhode. Na de opening werden de
bewoners en gasten opgehaald via het
vernieuwde bordes om een rit in Waalre
e.o. te maken.
De rit was uitgezet door de heer Jan
van der Bruggen en zijn kleinzoon uit

De reacties na deze dag waren over
weldigend en hartverwarmend. Dank
aan mevrouw de Jong, de jury, de heren
Albarda sr. en jr., mevrouw Ruygrok, alle
chauffeurs, personeel dat de handen
uit de mouwen stak, bezoekers, en
bovenal alle bewoners en familieleden.
Zonder u allen had deze dag niet kunnen
plaatsvinden!

Eeckenrhode waande zich op 1 september
terug in de tijd.

De Citroën Traction Avant zou er met de
Eeckenrhode trofee van door gaan.
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De officiële openingshandeling.

De grootste. Met zijn drieën op de voorbank.

Even lachen naar de fotograaf.

Mevrouw Sommer reed mee met de oudste bolide.

De heer Albarda (voorzitter van de jury) in actie.

Mevrouw de Jong reed mee met de burgemeester.

De cabriolet staat mevrouw De Roy goed.

De winnaar dankt alle aanwezigen.
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Wie de schoen past...

De heren Kreijger (l) en Koning (r).

SCHOENENVERKOOP
JULI

HIGH TEA

De high tea op donderdag 26 augustus
bestond uit een gezellig samenzijn
vergezeld met een aantal hapjes. De thee
ontbrak natuurlijk niet. De heren Koning
en Kreijger laten zien dat ze genieten van
het lekkers.

Mevrouw Rieck organiseerde in
het verleden vele activiteiten voor
Eeckenrhode. Een aantal blijft zij als
bewoonster voortzetten. Regelmatig
bellen artiesten voor een optreden en
noemen dan haar naam. Modeshows en
schoenenverkoop worden tot op heden
door mevrouw Rieck geregeld.
De schoenenverkoop op woensdag 31 juli
was dit jaar zeer goed bezocht.

KUPALJE

Op 13 september gaf het muziekensemble Kupalje voor de laatste keer acte
de présence op Eeckenrhode. Het muziekensemble bestaat uit Viktor Streljtsjenja,
tenor, Alexander Krasnodubski, bariton,
beide solist aan de Staatsopera van
Wit Rusland en de cimbaliste Tatjana
Jeletskaja en pianist Nicolai Serdobov,
beide verbonden aan het conservatorium in Minsk. Kupalje heeft de afgelopen
jaren concerten gegeven in Eindhoven en
omstreken. Met hun optreden wilden en
willen zij geld inzamelen om kinderen met
gezondheidsproblemen en/of uit sociaal
zwakke gezinnen te laten opknappen in
een kinderkamp in Brabant.

Bovenal was het er gezellig, men bood
elkaar een helpende hand als dit nodig
bleek en genoot van een kopje koffie.
Een fijne ochtend waar bewoners in de
gelegenheid gesteld werden nieuwe
schoenen aan te schaffen zonder de
deur uit te hoeven. Dank aan mevrouw
Rieck voor het organiseren van deze
mogelijkheden!
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Na een lange busrit, vaak met weinig
meer dan ze aan hadden, worden deze
kinderen warm onthaald in Nederland.

DE LAATSTE KEER
De optredens van Kupalje waren alleen
mogelijk door subsidies. Ook deze
subsidie wordt in de bezuinigingsdrift
stopgezet waardoor dit de laatste keer
is dat zij in de huidige samenstelling
optreden op Eeckenrhode.
Het geld dat dit jaar opgehaald werd, zal
ten goede komen aan een sociaal project
in Minsk. In overleg met het maatschappelijk werk in Minsk zal een bestemming
gekozen worden. Dit kan een weeshuis
zijn, dagopvang voor geestelijk en/of
lichamelijk gehandicapte kinderen.

Viktor Streljtsjenja.

WEERZIEN?
Kupalje draagt Eeckenrhode een warm
hart toe en omgekeerd. Kupalje denkt na
over hoe en in welke samenstelling zij
in de toekomst misschien weer een keer
kunnen optreden in Nederland. Als het
even kan zullen zij dan ook Eeckenrhode
aandoen. Kupalje, bedankt!

Tatjana Jeletskaja.

Pianist Nicolai Serdobov en bariton Alexander Krasnodubski.
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Activiteiten vooruitblik…
op Eeckenrhode
Oktober 2013 t/m januari 2014
Zaterdag 19 oktober 19.30 uur
OLGA VAN DER PENNEN

Woensdag 6 november 19.30 uur
REISSHOW INDONESIË DOOR
BREETBEELD

Op deze zaterdag komt een internationaal gezelschap naar Eeckenrhode met
een bijzonder programma “Opera in
Eeckenrhode”. Odilia Carmen Chirica
(sopraan) uit Roemenië Nicoleta Turliu
(sopraan) uit Rome, Guido Smeets (tenor)
uit Londen met Olga van der Pennen,
geboren in St.Petersburg zal de vocalisten begeleiden op de nieuwe vleugel
van Eeckenrhode. Het programma
bestaat uit bekende aria’s en liederen
van de in 1813 geboren Giuseppe
Verdi, wiens 200ste verjaardag wereldwijd wordt gevierd. Het concert wordt
gevierd, centraal staat. Het concert wordt
gegeven in het kader van het internationale Festival Muzikale Oktober Best, waar
muzikale ontmoetingen tussen de generaties “jong voor oud” een belangrijke rol
spelen.

Het echtpaar Chris en Ans Breet neemt u
mee naar Indonesië in deze audio-visuele
reisshow. Diverse delen van Indonesië
worden bezocht. Met beeld en geluid
maken Chris en Ans het mogelijk dat
u zich even aan de andere kant van de
wereld bevindt. Gaat u mee op deze verre
reis?
(film vervalt)

Zondag 10 november 12.30-14.30 uur
KINDEREN KOKEN
Kinderen, kleinkinderen (van alle leeftijden) gaan voor u koken. Wat zal het
gezellig en lekker worden als u komt
meegenieten van al het heerlijks dat door
hen is klaargemaakt onder begeleiding
van onze kok. Zie voor verdere informatie
pagina 18.

Olga van der Pennen

Breetbeeld - Bali
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Zondag 17 november 11.30 uur
KOFFIECONCERT MET ELS
DENESSEN & HERFSTDINER

Tweede kerstdag, 26 december 17.00 uur
KERSTDINER

Els Denessen, woonachtig in Reuver,
speelt harp, geeft harplessen en zingt
Keltische ballades waarbij zij zichzelf
begeleid met de harp. Naast haar werk als
muziektherapeute zingt zij in een groep
met 7 personen (Toesjee) die voornamelijk
wereldmuziek ten gehore brengt.

Op verzoek van bewoners zal dit jaar het
kerstdiner op Tweede Kerstdag plaatsvinden. We hopen dat Domina Westra
een kerstgedachte kan verzorgen. U
bent van harte welkom om samen met
uw familie te dineren. Ook dit was een
idee vanuit bewoners die graag Tweede
Kerstdag samen dineren met familie op
Eeckenrhode. Bedankt voor deze input!

Els is geen onbekende binnen
Eeckenrhode. In juli jl. heeft zij voor
een kleine groep bewoners een middag
verzorgd in de bibliotheek. De reacties
waren zeer positief.

12 januari 2014 17.00 uur
NIEUWJAARSRECEPTIE MET
MUZIEK VAN CHANTILLY
Grote dank aan mevrouw Ruijgrok die
Chantilly reeds heeft weten te boeken
voor de nieuwjaarsreceptie waar we
elkander een voorspoedig, gelukkig en
vooral gezond nieuwjaar wensen en
proosten op het nieuwe jaar 2014!

Na het concert kunt u genieten van een
heerlijk herfstdiner uit eigen keuken,
vanzelfsprekend in deze tijd zal wild op
het keuzemenu staan. Omdat bewoners
regelmatig aangeven dat het lange activiteiten zijn trachten wij na de muziek alles
sneller te laten verlopen.

Zondag 19 januari 2014 11.30 uur
KOFFIECONCERT MET HET
ST. PETERSBURGKWARTET

Donderdag 28 november 15.00 uur
OPENING NIEUWE EXPOSITIE

Na een zeer succesvol koffieconcert in
2012 maakt het St. Petersburgkwartet
dit jaar weer hun opwachting op
Eeckenrhode. De leden van het kwartet
spelen in het Brabants Orkest. Zij musiceren op een hoog niveau. De inhoud
van het programma vindt u t.z.t. in de
persoonlijke uitnodiging.

In de periode tot en met januari 2014
zullen een aantal exposities plaastvinden.
Hierover kunt u meer lezen op pagina 19.
Daarnaast ontvangt u t.z.t. een persoonlijke uitnodiging zoals u dit gewend bent.

St. Petersburgkwartet
Harpiste Els Denessen
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Unieke gebeurtenis op Eeckenrhode
voor
‘De Kinderen Koken’ kinderen
PROGRAMMA
ZONDAG 10 NOVEMBER

Op zondag 10 november staat er iets
bijzonders te gebeuren. Voor het eerst
in de geschiedenis van Eeckenrhode
gaan (klein)kinderen van bewoners koken
voor de bewoners van Eeckenrhode.
Onder begeleiding van Mart van Bakel,
de chefkok van Eeckenrhode gaat het
‘kinderteam’ een warme 3-gangenlunch
bereiden in de keuken van Eeckenrhode.
De kinderen zullen vervolgens de maaltijd
uitserveren in de recreatiezaal.

van 6 tot
80 jaar

Koks
Het programma voor de koks ziet
er als volgt uit:
10.30 uur ontvangst in souterrain
met koffie
10.45 uur uitleg door chefkok
11.00 uur mis en place en pannen
op het vuur
13.00 uur aanvang lunch
14.30 uur einde programma

MEEKOKEN?
Heeft u (klein)kinderen die willen
meekoken? Zij kunnen zich opgeven bij
de receptie of per email via receptie@
eeckenrhode.nl. (Het is helemaal niet erg
als uw (klein)zoon of dochter niet kan
koken, er is voldoende begeleiding.)

Eters
Het programma voor de eters ziet
er als volgt uit:
12.30 uur aperitief
13.00 uur aanvang lunch
14.30 uur einde programma

MEE ETEN?
U wilt deze gebeurtenis natuurlijk niet
missen. Ook als u geen kinderen heeft
die meekoken is het leuk om op zondag
10 november het ‘KinderMenu’ te nuttigen
in de recreatiezaal. U kunt uiteraard ook
uw vrienden en/of andere familie uitnodigen om mee te eten.

KOSTEN
3-gangen lunch € 12,50
Bijpassende wijnen € 1,75 / glas

OPGEVEN
Koks en eters kunnen zich opgeven
bij de receptie of per email via
receptie@eeckenrhode.nl.
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Exposities op Eeckenrhode
Kunst in huis
Kunst blijft een belangrijk item op Eeckenrhode. Onderling is
besloten dat de exposities in plaats van twee maanden voortaan
drie maanden te bewonderen zijn. Op deze manier is er meer
ruimte voor organisatie en geeft het meer rust in de hal en de
zaal van Eeckenrhode.
TOT EN MET EINDE NOVEMBER:
Expositie van Elle Troye, Toon Leemans
en Henny Loren de Jong. Toon Leemans
is een overleden jongere broer van
mevrouw de Troye.

NOVEMBER 2013 – JANUARI 2014
Donderdag 28 november 15.00 uur:
Opening expositie op Eeckenrhode.
De invulling van de expositie is nog niet
bekend.
Dank aan de exposanten voor het
beschikbaar stellen van hun werken.
Mevrouw de Troye is en blijft een steun
en toeverlaat voor de keuze van de kunstwerken en voor de inrichting van de expositie. Mevrouw De Troye, reuze bedankt.

‘Van een oud album en de dingen die voorbij
gaan’, Mw. Ella de Troye.

Fotografie van Henny Looren de Jong.

Kunstwerk van Toon Leemans, de te vroeg
overleden jongere broer van Mw. Ella de Troye.
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In memoriam

ELS VAN DER HEIJDEN–DE ROIJ
Helmond, 23 december 1928
Waalre, 23 september 2013

De familie dankt alle bewoners en het personeel
van Eeckenrhode voor de paar jaar die onze moeder
bij jullie heeft doorgebracht, in het bijzonder het
verplegend en verzorgend personeel; wat waren jullie
geweldig! Ongelofelijk hoe jullie haar de laatste weken
hebben begeleid en gesteund en hoe we samen de laatste
dagen hebben doorgebracht!

20

herfst editie

KORT
VERHAAL:
Honeymoon op “De Rotterdam”
Door TINY ROOZEKRANS-COPRAY

Laatst kreeg ik een hele bijzondere uitnodiging van twee dochters
van mijn in januari overleden tweelingzusje Annie. Ter ere van
mijn 93e verjaardag werd ik uitgenodigd om met hen een paar
dagen naar Rotterdam te gaan om te verblijven op het schip
“De Rotterdam” van de Holland-Amerika Lijn.
Het schip “De Rotterdam” zoals ik het
heb gekend vaart niet meer. Het was
een van de bekendste naoorlogse
Nederlandse passagiersschepen, in
dienst van de Holland-Amerika Lijn. Het
maakte tussen 1959 en eind 2000 het
laatste decennium mee van de transAtlantische lijnvaart en was daarna een
succesvol cruiseschip. Sinds 4 augustus
2008 ligt het stoomschip als drijvend
multifunctioneel centrum aan het Derde
Katendrechtse Hoofd in de Maashaven in
Rotterdam.
Het waren heerlijke dagen, met diner,
muziek, overnachting en een speciale
rondleiding op dit schip, die bij mij
veel mooie herinneringen naar boven
brachten. Wat een bijzonder mooie ervaring dat ik dit allemaal nog eens opnieuw
mocht beleven en gedenken. Met “De
Rotterdam” ben ik meerdere malen naar
Amerika, New York gevaren. Dit alles
vanwege de liefde. De meeste speciale
reis die ik ooit op een schip maakte was
mijn honeymoon op “De Rotterdam” met
mijn lieve echtgenoot Cor. Op 20 april
1965 zijn we getrouwd en op 28 april
voeren wij de haven van Rotterdam uit

Een schilderij van “De Rotterdam”
op weg naar een nieuw leven. Voor mij
althans want Cor woonde al langere tijd
in Amerika.
In die tijd duurde de reis acht dagen.
Acht dagen genieten op het dek, van een
mooie hut en alles wat er op dit grote en
mooie schip te zien en te doen was.
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Cor zijn Argentinie wens opzij zetten en
ging hij overstag. Hij ging op en neer
reizen tussen Nederland, Amerika en
Canada, leerde het vak en ontwikkelde
zich steeds meer tot een goed zakenman.
Na de oorlog kreeg hij de Amerikaanse
nationaliteit en vestigde zich in Amerika.
In Amerika bouwde Cor een nieuw leven
op. Toch bleef Nederland zijn thuisland
en had hij regelmatig contact met het
thuisfront. Zelf kende ik Cor van horen
zeggen omdat zijn broer was getrouwd
met een nichtje van mij.
Pas jaren laten, na een hele verdrietige
periode in zijn leven kwam ik heel toevalling persoonlijk in contact met hem. Toen
brak een mooie periode aan voor ons
beiden. Heel langzaam groeide de liefde
voor elkaar.

Tiny Roozekrans-Copray.
Mijn Nederlandse echtgenoot was op een
heel bijzondere wijze terecht gekomen
in Amerika. Hoe toevallig kan het leven
een wending krijgen want Cor had eigenlijk plannen om naar Argentinië te gaan
en was al een poosje bezig om Spaans te
leren.
Toch, het leven zou anders voor hem
beslissen. Tijdens zijn loopbaan bij V&D
te Amsterdam (hij was toen rond de 25
jaar) kwam er op een dag een man op
hem af met allerlei vragen over tapijten
en de daarbij behorende producten. Cor
gaf deze man uitgebreide informatie en
deed dat blijkbaar op een zo professionele wijze dat deze man, ja, zo ging dat
toen, via de werkgever, ’s avonds naar
de ouders van Cor belde. Hij wilde eens
komen praten. Daarin werd toegestemd.
De man bleek een zakenman te zijn uit
Hillegom die internationaal handelde
in bloembollen. Hij vroeg Cor voor
hem te komen werken als handelsman
tussen Amerika, Canada en Nederland.
Uiteindelijk, na veel overwegingen, kon

Een oud affiche van “De Rotterdam”
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Want het was moeilijk om verdere
stappen te kunnen gaan zetten. Ik had
een goede baan bij de burgerlijke stand
in Den Haag en Cor woonde en werkte
grotendeels in Amercia. Ook ik wilde
niet zomaar alle schepen achter me
verbranden.

Het werd een op en neer reizen van New
York naar Nederland. Dan eens met de
boot en dan weer eens met het vliegtuig.
In de periodes dat we sámen in Amerika
waren ging ik vaak met Cor mee op
zakenreis. Daardoor ben ik op plaatsen
gekomen die een mens niet zomaar
zou verzinnen om naar toe te gaan.
Kwekerijen lagen namelijk vaak wat
verder van de grote steden vandaan en
zo kwamen we op schitterende locaties
terecht.

Daarom ging ik, heel voorzichtig, eerst op
vakantie naar Amerika om te zien of ik me
daar zou thuisvoelen. Thuisvoelen bij Cor,
zijn vrienden en familie, de omgeving, het
klimaat en vooral om te voelen hoe het
zou zijn zonder mijn eigen Nederland en
mijn familie.

Tot 1970 hebben we samen in Ridgewood
gewoond. In dat jaar ging Cor met
pensioen en omdat ik mijn Nederlandje
miste zijn we definitief naar nederland
terug gegaan.

Het was fantastisch. In Amerika werd ik
zo hartelijk en liefdevol ontvangen dat
ik met een gerust hart weer terug ging
naar Nederland. Toen besloot ik de stap
te zetten om te gaan trouwen en zette
daarna nóg een grote stap om naar een
ander werelddeel te gaan verhuizen. De
voorbereidingen waren gestart.

We zijn in de Brabantse parel Heeze gaan
wonen en daar hebben we gewoond van
1980 tot aan het moment dat ik alleen
naar Eeckenrhode ben gekomen.

We zijn getrouwd in Voorburg met mijn
broer Jan Copray (ook woonachtig op
Eeckenrhode) als getuige. Na een schitterend feest en eigenlijk ook afscheidsfeest gingen we een korte honeymoon
vieren in Valkenburg. Daarna kwam de
periode van afscheid nemen van alles en
iedereen en het vertrekken naar Amerika.
Ons “home” zou Ridgewood in New
Jersey worden. Toch was er een
probleem. Ik had nog geen vergunning
om daar permanent te kunnen verblijven.
Maximaal een half jaar was de regel, dus
ging ik regelmatig, als Cor op zakenreis
was, voor een aantal weken terug naar
Nederland. Heerlijk was dat, want dan
kon ik weer bij mijn familie en vrienden
zijn.

“De Rotterdam”
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