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Colofon
‘U’ is een uitgave van Eeckenrhode.

Coördinatie en redactie

Pascalle Jacobs, Irene Copray
Tekst Bewoners van Eeckenrhode,
Pascalle Jacobs, bestuur, redactie
Druk en Print Van den Munckhof
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

‘Like’ en ‘Share’ Eeckenrhode
op Facebook! Eeckenrhode is
sinds kort te vinden op Facebook:
www.facebook.com/eeckenrhode
Suggesties voor deze website zijn welkom!

Eeckenrhode, zijn tijd vooruit.
Niemand zal zijn ontgaan dat de overheid
behoorlijk aan het snoeien is. In de
afgelopen jaren noodgedwongen in een
behoorlijk tempo. Veel van de door Europa
opgelegde financiële normen maken dat
allerlei vanzelfsprekende zaken niet meer
zo vanzelfsprekend zijn. De aftrekbaarheid
van hypotheekrente, de pensioenleeftijd,
het ontslagrecht én ouderenzorg om
maar eens even wat te noemen. Met het
ontslagrecht hebben de bewoners van
Eeckenrhode niet meer zoveel te maken,
afgezien van de zorgen over een baan voor
zoon of dochter. Ook de verhoging van de
pensioenleeftijd is voor Eeckenrhode een
ver van mijn bed show. De aftrekbaarheid
van hypotheekrente is voor de meeste
bewoners ook geen issue. Ouderenzorg
daarentegen is zéér relevant. De overheid
wil dat we langer thuis blijven wonen. Dat
we ondersteund door familie, vrienden en
hulpmiddelen langer de eigen regie blijven
houden. Honderden verzorgingshuizen
worden gesloten. Zonder alle problemen
die deze ontwikkeling tot gevolg heeft te
willen bagatelliseren vind ik het wel een
grap dat Eeckenrhode al meer dan een
halve eeuw doet wat nu ineens moet, een
omgeving zijn waar bewoners tot op hoge
leeftijd en meestal tot het levenseinde
zelfstandig kunnen wonen.

Inmiddels zijn beide liften operationeel,
zonder storing en is de stem in de liften
na de eindcontrole zachter gezet op
verzoek van de bewoners. De ruimte
op de E verdieping (voorheen kapel)
wordt momenteel gerenoveerd en zal
gaan fungeren als Sociëteit, allereerst
voor bewoners van Eeckenrhode en in
de toekomst voor zelfstandig wonende
senioren in de wijk. Meer informatie volgt…
Twee orgels die in de vroegere kapel
stonden, zijn opgehaald door het
echtpaar Achterstraat. Verkopen
was geen optie meer, de orgels gaan
naar twee Hongaarse dorpjes waar
de bewoners er erg blij mee zijn. Het
echtpaar maakt foto’s wanneer ze hun
bestemming hebben bereikt en stuurt ze
toe. Dank aan de heer Koning die ooit een
van de orgels schonk en zich kan vinden
in de nieuwe bestemming.
De bridgemomenten worden steeds
beter bezocht door gasten uit het dorp.
Een aantal leden van ‘Le Monastère’ is
bereid op de dinsdagmiddag in te vallen
wanneer dit nodig is. Om het bedrag voor
deelname gelijk te houden geldt per 1 mei
een bijdrage van € 2,50 per persoon per
keer voor externe deelnemers, inclusief
koffie of thee uiteraard.

Namens het bestuur
van de ‘Vereniging van
Eigenaars Eeckenrhode’
Michael Klok – Bestuurder
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Wat gaan we ze missen!
Dorothé en Sjaan
Dubbelinterview met huishoudelijke
hulpen van Eeckenrhode
In de komende maanden neemt
Eeckenrhode afscheid van twee
vertrouwde gezichten. Op 6 juni as. heeft
Sjaan Cuijpers haar laatste werkdag en op
26 augustus as. treedt Dorothé Wouters
uit dienst van Eeckenrhode. Beide
dames hebben op Eeckenrhode heel wat
kilometers stofgezogen, ramen gelapt en
koffie gezet! Ze werken resp. 15 en 16 jaar
op Eeckenrhode. Wat gaan we ze missen!
De redactie van U had een dubbelinterview met ze over mooie herinneringen
én de toekomst.

chefkoks Ron en Barend. Ik zorgde er
voor dat de keuken altijd spik en span was
en bracht toen maaltijden rond. Ook heb
ik altijd bij bewoners thuis gewerkt, op
het appartement. Dat doe ik nog steeds.
Ik heb twee dochters, drie kleinzonen
en twee achterkleinkinderen. Ik was er
inderdaad snel bij! ‘En zou het acuut weer
zó overdoen’.

Hebben jullie de boel een beetje kunnen
schoon houden in al die jaren?
‘Ik dacht het wel. We hebben hard
gewerkt, gestreken, gepoetst, gezeemd,
gestofd, gezogen enzovoort. We hebben
alles uit de kast gehaald om de algemene
ruimtes netjes te houden. En dat was met
alle verbouwingen niet altijd makkelijk.’

Hoe zijn jullie op Eeckenrhode terecht
gekomen?
Sjaan: ‘Ik werkte vroeger bij mevrouw van
Walsum op Landgoed De Hurken. Toen zij
naar Eeckenrhode verhuisde ben ik min of
meer meeverhuisd. Eerst als vakantiehulp
en sinds 2000 in vaste dienst. Ik heb
altijd in Valkenswaard gewoond, nu nog
steeds. Ik ben alleenstaand moeder van
twee zonen en hele trotse oma van drie
kleinkinderen. De vierde is op komst!
Dorothé: (voor vrienden en sommige
collega’s Té): ‘Voordat ik bij Eeckenrhode
aan de slag ging heb ik 24 jaar bij
Timco Brandschade gewerkt. Daar was
ik verkoopster, manusje van alles. Via
een bevriende oud-collega ben ik bij
Eeckenrhode terecht gekomen. Ik ben
in de keuken begonnen, toen nog bij de

Jullie hebben ook veel ander werk dan
schoonmaken gedaan, toch?
Sjaan: ‘Ik heb ook de verpleging
meegeholpen en bewoners geholpen
met het klaarmaken van ontbijtjes, koffie
zetten, boodschappen doen etc.. Ik heb
van alles gedaan om het mensen wat
gemakkelijker te maken. Zo ga ik ook
regelmatig boodschappen doen met
een bewoonster die het leuk vindt om
plat brabants met mij te praten. Ze heeft
op Eeckenrhode namelijk geen andere
mensen waar ze gewoon lekker plat mee
kan proaten.’
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Dorothé Wouters (links) en Sjaan Cuijpers (rechts)
te sproeien. Een storing?! in de aansturing
van de installatie. ’s Ochtends hadden we
een ijsbaan voor de deur. We hebben er
ook wel om kunnen lachen.’

Dorothé: ‘Ik heb ook in de keuken lang
meegewerkt aan de maaltijden. Het goed
schoonhouden van de keuken was mijn
trots. Ik weet inmiddels precies waar de
Voedsel- en Warenautoriteit op let. Die zijn
door de jaren heel wat keren langsgeweest
voor een controle. Ik voelde aan mijn
water wanneer ze zouden komen.’

Wat gaan jullie missen?
‘De bewoners! En zeker de bewoners die
hier al jaren wonen, waar je een jarenlange
band mee hebt. Zo zijn we door de jaren
heen voor veel bewoners een luisterend
oor geweest. En hebben we ook heel wat
leuke, bijzondere en soms ook verdrietige
verhalen voorbij horen komen. Dat zullen
we echt missen.’ Wat gaan jullie doen met
al je vrije tijd?
Sjaan: ‘Hoe gek dat misschien ook
klinkt, daar heb ik helemaal nog niet
over nagedacht. Misschien ga ik starten
met een nieuwe hobby. Ik hou van lezen,
ben ook regelmatig in de bibliotheek
te vinden.’ 50 Tinten Grijs? ‘Die heb ik
nog niet gelezen. Ik hou het bij nette
familieverhalen.’
Dorothé: ‘Ik ga wat meer tijd besteden
aan mijn kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen. We hebben een
caravan in Mol (België), daar wil ik ook
wat vaker naartoe. Mijn man is al vijf jaar
geleden met vervroegd pensioen gegaan. Ik
doe thuis veel met bloemen. Tot op heden is
mijn werk mijn hobby geweest. Het zal even
zoeken zijn om iets te gaan doen met al die
vrije tijd. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik
mijn draai weer zal vinden.’

Wat zijn jullie mooiste herinneringen?
Dorothé: ‘Ik bewaar hele goede
herinneringen aan de verschillende diners
en feesten op Eeckenrhode. Tijdens de
kerstperiode is het op Eeckenrhode altijd
ontzettend gezellig, warm. Met alle mooie
versieringen. We hebben wat afgelachen
tijdens het carnavalsdiner. Toen had al
het personeel een boerenzakdoek om en
was het beregezellig. Ook staat me een
oudejaarsviering bij, ik was precies om
één minuut voor twaalf ’s nachts thuis na
een hele leuke avond op Eeckenrhode.
Een andere dierbare herinnering is dat de
heer Koning, één van de bewoners van
Eeckenhrode, voor mij een schilderij van
mijn kleinkinderen heeft gemaakt. Sjaan
vond de tijd waarin ze meeliep met de
verpleging een mooie tijd. ‘Zo kwam ik op
een ochtend bij diverse bewoners binnen
en maakte ik mij op allerlei manieren
nuttig. De samenwerking met het zorgteam
was altijd heel prettig. Een mindere mooie
herinnering was die keer toen in de winter
’s nachts de beregeningsinstallatie begon
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Eeckenrhode in beweging
Eeckenhode is toe aan een upgrade
Let op! De interieur impressies op deze pagina’s
zijn eerste ideeën en geen definitieve ontwerpen.
In de ledenvergadering van november
2014 is door de eigenaren van
appartementen op Eeckenrhode besloten
om een plan te gaan ontwikkelen voor
de modernisering van de algemene
ruimtes van Eeckenrhode. Nadat in 2009
fors is geïnvesteerd in de buitenzijde
van het gebouw is nu de binnenkant
aan de beurt. Als we het over algemene
ruimtes hebben dan gaat het over
onder meer de entree, receptiehal,
recreatiezaal, trappenhuis en hallen op
de verdiepingen.

Een groter terras bij recreatiezaal
Projectmatige aanpak
Voor de ontwikkeling van het plan
is een projectgroep geformeerd. In
deze groep zijn eigenaren, bewoners,
locatiemanagement en het bestuur
van de VvE vertegenwoordigd. De
projectgroep heeft in de afgelopen
maanden gewerkt aan een programma
van eisen (PVE). Dit PVE beschrijft
aan welke eisen de modernisering
moet voldoen. Het PVE ligt ter inzage

De recreatiezaal

Een vernieuwde ontvangsthal
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bij de receptie van Eeckenrhode. De
projectgroep heeft een shortlist van
interieurarchitecten gemaakt. Hieruit zijn
twee interieurarchitecten geselecteerd
die een briefing hebben ontvangen voor
het maken van een schetsontwerp. De
schetsontwerpen zijn op 30 maart aan de
projectgroep gepresenteerd. Tijdens een
informatiebijeenkomst op 20 april as. zal
de projectgroep bewoners informeren
over het proces en de uitkomsten
tot nu toe. Tijdens die bijeenkomst
kunnen bewoners ook reageren op
het programma van eisen en de eerste
schetsen.

Een leestafel in de ontvangsthal
klimaat in de algemene ruimtes. Ook een
verbetering van de brandveiligheid maakt
onderdeel uit van het PVE.

Planning
In de Algemene Ledenvergadering van
11 mei aanstaande wil het bestuur de
leden informeren over de stand van
zaken en vragen om een mandaat voor
het vervolg. Ook wil het bestuur haar
ideeën voorleggen voor de financiering
van het project.

Upgrade
De algemene ruimtes van Eeckenrhode
ogen gedateerd. Het interieur bestaat
uit een diversiteit aan meubilair.
Het schilder- en stucwerk is toe aan
vernieuwing. De verlichting is niet goed.
Een modernisering van het interieur is
ook een aanleiding om te onderzoeken
wat de mogelijkheden zijn voor een
verbetering van de akoestiek en het

Voor wat betreft de uitvoering van
het project heeft de projectgroep een
gefaseerde uitvoering voor ogen.
Waarbij het totale project in drie delen
wordt opgeknipt en uitgevoerd in
een tijdsbestek van drie tot vijf jaar.
Deelproject één heeft betrekking op de
begane grond (entree, receptiehal en
recreatiezaal). Deelproject twee heeft
betrekking op de hallen van de B- en
C-verdieping. Deelproject drie heeft
betrekking op de D- en E-verdieping en
het soutterain.
Let op! De interieur impressies op deze pagina’s
zijn eerste ideeën en geen definitieve ontwerpen.
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Wat hebben de Cornus
Florida Milky Way en
disco-muziek gemeen?
Een interview met Will de Kruijf,
hovenier van Eeckenrhode
Sinds een aantal jaren wordt de tuin
van Eeckenrhode onderhouden door
hoveniersbedrijf Will de Kruijf. De redactie
van U sprak met Will over tuinen, Paleis
het Loo, de Cornus Florida Milky Way en
disco-muziek.

ben ik met een eigen hoveniersbedrijf
gestart.’

Wat is een mooie tuin?
‘Dat is een persoonlijke vraag. Strak,
kleurrijk en een duidelijke eenheid. Dus
geen optelsom van leuke elementen,
maar een doordachte samenstelling
die ook gedurende de seizoenen blijft
samenwerken.’ Wat staat er in die tuin?
‘Uiteraard een ruim terras, ook een
waterpartij en een overkapping voor een
loungehoek. Je bent in Nederland niet altijd
verzekerd van goed weer. Voor wat betreft

Hoe ben jij in het hoveniersvak gerold?
‘Ik ben geboren in Oirschot in 1963 op
eerste Kerstdag! Een kerstkindje zoals we
vroeger thuis gekscherend zeiden. Ik kom
uit een arbeidersgezin, heb één broer en
twee zussen. Mijn vader was uitvoerder
bij aannemingsbedrijf Grontmij. Mijn
passie voor het hoveniersvak is al op mijn
negende ontstaan. Naast ons ouderlijk
huis zat een tuincentrum waar ik vanaf
mijn negende alle uren die ik over had,
overdag, ’s avonds en in het weekend,
heb gewerkt. Dus bomen en planten zijn
met de paplepel binnengekomen. Ik heb
de Middelbare Land en Tuinbouwschool
in Breda gevolgd. Direct na mijn opleiding
ben ik bij een hoveniersbedrijf in Sint
Oedenrode aan de slag gegaan. Dit bedrijf
is na een faillisement doorgestart. Na de
doorstart heb ik daar 8 jaar als ontwerper
en uitvoerder gewerkt. Ik werkte daar
heel zelfstandig. De stap naar helemaal
zelfstandig lag voor de hand. In 1998 heb
ik de stoute schoenen aangetrokken en

Paleis het Loo, één
van de tien mooiste
tuinen ter wereld.
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Will de Kruijf: ‘Ik wil het hele jaar kleur in de tuin zien’
de beplanting vrij rustig; grote groepen,
heesters en plantegroepen die lang
bloeien. Aangevuld met potten met daarin
zomergoed en winterviolen. Eigenlijk wil ik
het hele jaar kleur in de tuin zien.’

bloeit. In de herfst heeft het oranjerood-geel blad. Het is een spannende
heester met uitgesproken verschillende
verschijningsvormen gedurende het
seizoen. De Liquidambar Styriaciflua,
ook wel amberboom genoemd, is mijn
favoriete boom. Die staat óók in de tuin
van Eeckenrhode, pal voor de entree. Deze
boom is in de herfst prachtig mooi van
kleur en heeft in de winter een bijzondere
bast met kurklijsten.’

Wat is je favoriete bloem?
‘Dat is de Cornus Florida Milky Way. Die
staat ook in de tuin van Eeckenrhode!
Het is witte stervormige bloem die in het
voorjaar in een bladverliezende struik

Wat is je favoriete tuin?
‘Paleis het Loo behoort zeker tot
mijn favorieten. Deze tuin wordt door
kenners als één van de tien mooiste
in de wereld genoemd. Het Loo heeft
in de afgelopen jaren veel problemen
gehad met de Buxus. Deze Buxus
vormt de kilometers lange hagen die zo
kenmerkend zijn voor de kasteeltuin.
Deze plant (een heester) lijdt sinds een
aantal jaren onder een schimmel. Het
Loo heeft de afgelopen jaren de buxus
vervangen door Ilex Crenata (hulst). Als
je het niet weet zie je het verschil niet.
Deze haag is ongevoelig voor de

schimmel. Op een of andere manier
ben ik minder gecharmeerd van de
engelse tuin. Die wordt gekenmerkt
door weelderigheid, veelheid en
ongestructureerdheid. Dit soort
tuinen zijn voor Nederlanders vaak
niet gecultiveerd genoeg. Overigens
verwacht ik dat ons een tijd te wachten
staat waarin minder strakke-, minder
gecultiveerde tuinen, meer organische
vormen populairder zullen worden. Dat
heeft natuurlijk ook alles te maken met
ons groeiende besef van en interesse
in ekologische systemen.’
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Heb je de Albert Heijn Kruidentuintjes
ook in de vensterbank staan?
‘Nee! Natuurlijk niet. Want wij gaan
naar de Plus. Haha. Als ik bij de Albert
Heijn boodschappen zou doen zou ik
waarschijnlijk wel meegaan met deze
hype. Ook om mijn kinderen van dichtbij
te laten zien hoe het proces van zaadje,
(zon)licht en water leiden tot groei, bloei
en uiteindelijk ons voedsel. Onze kinderen
weten niet meer waar onze maaltijd
vandaan komt. De actie van Albert Heijn is
prijzenswaardig.’

Wat kenmerkt de tuin van Eeckenrhode?
‘Het is natuurlijk een oude, parkachtige
tuin met karakteristieke boompartijen. De
tuin staat in een decor van een hoop ander
groen, de bossen en veel grote andere
groene tuinen. Het is een tuin met veel
diversiteit. Ook omdat door de jaren heen
verschillende bewoners zelf het nodige
hebben geplant, verzet enzovoorts. Om
heel eerlijk te zijn kom ik nogal eens wat
tegen dat er eigenlijk niet thuishoort...
Maar het is ook een tuin met een verhaal,
een historie. De tuin van Eeckenrhode is
een kijktuin, een tuin om naar te kijken.
Ik vind het jammer dat de tuin niet meer
mogelijkheden biedt om in te leven,
wandelen, zitten, te gebruiken.’

Cornus Florida Milky Way, de favoriet van Will
Zijn er overeenkomsten tussen muziek
en tuinen?

Heeft het leven jou nog meer te bieden
dan alleen tuinen?

‘Dat is een moeilijke vraag. De muziek
is voor mij een uitlaatklep. Maar, ik vind
het ook fijn om mensen te vermaken.
Misschien ligt de overeenkomst in het
feit dat het mij voldoening geeft om voor
mensen een mooie tuin te maken. Zo heb
ik onlangs voor nieuwe bewoners van
Eeckenrhode die in een appartement op
de begane grond wonen een nieuwe tuin
gemaakt. Het samen met de opdrachtgever
filosoferen over de mogelijkheden,
begeleiden in het maken van keuzes en
uiteindelijk het ook realiseren vind ik
fantastisch werk. Dat is mijn vak.’

‘Absoluut. Ik heb twee zoons van 18 en
15 jaar, ik heb een leuke vrouw. Mijn
grootste hobby is gitaar spelen in
“Challenge” een disco-soulband
(www.challengecoverband.nl). Een
formatie van 9 personen, inclusief een
blazersectie. Ik ben sololead dus sta ook
nog wel eens zelf in de spotlights. Ik treed
ongeveer 10x per jaar op. We spelen disco
van vroeger, jaren 80. ‘Relight my fire’,
Disco-Inferno. Meestal gaat het dak eraf
als mijn band van de partij is.’
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1960 – 2015
Noteer alvast in uw agenda: zondag 28 juni van 14.00 tot 18.30 uur

Jubileumviering
“Eeckenrhode 55 jaar”
Op 28 juni vieren we het 55-jarig
jubileum van Eeckenrhode! Bewoners,
familie en vrienden zijn van harte
uitgenodigd. De viering begint met
muziek en een openingswoord door
burgemeester Brenninkmeijer van
Waalre gevolgd door een ‘special guest’.

Oldtimerrit
De heer Jan van Bruggen en zijn
kleinzoon Stijn hebben een route door
Waalre en omgeving uitgezet. Bewoners
en gasten worden uitgenodigd om
mee te rijden in een van de prachtige
oldtimers. Heeft u zelf een oldtimer?
Geeft u zich op voor deze historische rit.

Oproep
Eigenaren van oldtimers die willen
meerijden en hiermee bewoners en
mensen uit de wijk een plezier willen
doen kunnen zich opgeven via e-mail:
locatiemanager@eeckenrhode.nl.
Graag uw naam, woonplaats, het
merk en bouwjaar van de oldtimer
vermelden. Bewoners, kinderen,
(achter) kleinkinderen, vrienden en
relaties van Eeckenrhode die leuke
hobby- of andere artikelen verkopen
en willen meedoen aan de Fair kunnen
zich opgeven via e-mail:
locatiemanager@eeckenrhode.nl.
Graag uw naam, uw relatie tot
Eeckenrhode, hobby, ambacht of
anders vermelden. I.v.m het aantal
kramen kunt u zich aanmelden tot
5 juni 2015. U krijgt van ons dan
verdere informatie/voorwaarden.

Eeckenrhode Fair
Bewoners, hun familie en vrienden
kunnen deze dag een hobby, ambacht
of een andere specialiteit laten zien,
door deelname aan deze fair. Er worden
kramen beschikbaar gesteld waar
een ieder zijn of haar talent kan uiten,
uitstallen en ter verkoop kan aanbieden.
Een klein deel van de opbrengst gaat
naar Stichting Aalst Vooruit, die zich
inzet voor senioren in Waalre.

Buffet
Team van Lijdsman & Van Bakel
verzorgen ter afsluiting een buffet met
streek- en wereldtapas.

Muzikale omlijsting
De gehele dag kunnen we genieten van
de fijne muziek van Kauffeld en de Jong.
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EECKENRHODE
HISTORIE:
Eeckenrhode vroeger en nu,
op naar het 55-jarig bestaan.
Deel 5: het is bijna zover
In de aanloop naar het 55 jarig jubileum
van Eeckenrhode, dat zal worden gevierd
op 28 juni 2015, passeert in elke ‘U’ een
stukje historie de revue.
In de maand september (de feitelijke
jubileummaand) zal ook een aantal
activiteiten plaatsvinden in het kader
van deze mijlpaal. Een delegatie van het
Philipskoor zal zelfs een repertoire gaan
instuderen om zaterdag 26 september
voor u te komen zingen!

Brief Vinke jubileum
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Bekend personeel, inmiddels al jaren werkzaam op Eeckenrhode
In de afgelopen edities heeft u een
stuk historie kunnen volgen en oude
documenten en foto’s die de tand des tijds
hebben doorstaan kunnen bewonderen.
In deze editie de laatste keer
Eeckenrhode’s historie belicht, een
onderdeel van het U magazine dat we
stiekem toch gaan missen…

naar de pers ging, en een brief van een
voormalig bewoonster, Mevrouw Vinke,
die zich duidelijk verheugt op het 40 jarig
bestaan in 2000.

Op de foto’s ziet u een brief die in 1960

Hoewel dat jaar nog een recente klank in
de oren heeft is dit alweer 15 jaar geleden!
Uit het archief van wijlen mevrouw
Huizinga is een aantal foto’s van het
40 jarig jubileum gespaard gebleven.

Taart geïllustreerd

Opening 1960
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In memoriam
Mevrouw
Ineke de Vries-Rebel

20 februari 1926 – 2 februari 2015

Twee bewoners op de trap tijdens
het 40 jarig jubileum in 2000

Ineke werd geboren in Kediri in het
voormalige Nederlands-Indië en
verbleef samen met haar moeder
in het Jappenkamp. Dat heeft haar
kijk op mensen sterk beïnvloed,
zoals het relativeren van rangen
en standen. Ze heeft veel van de
wereld gezien. Als medisch analiste
werkte ze drie jaar op Curaçao.
Tenslotte kwam ze door haar werk in
Eindhoven terecht en ontmoette daar
haar toekomstige echtgenoot, Ko de
Vries. Na hun trouwen zond Philips
hen uit naar Brazilië en vandaar naar
India. Terug in Nederland met drie
kinderen kon ze eindelijk beginnen
met het opzetten van een ‘gewoon’
huishouden.

In het archief kwam ik een gedicht en tekst
tegen van een bewoner of bewoonster
die omstreeks 1988 op Eeckenrhode
woonde. Helaas is de naam niet meer
te achterhalen, de tekst zelf is bewaard
gebleven. Een mooie afsluiting van de
serie ‘Historie’:

Gedicht
“Elke dag kan voor een
vindingrijk iemand enkele kleine
vreugden hebben. Maak zelf
die vreugden in een bezigheid,
een gezellig telefoonpraatje, een
ontmoeting beramen, prettige
lectuur, jezelf verwennen bij de
ochtendkoffie of de middagthee…
en junimaand 1988:
in de zon op terras of balcon!”

Daarna volgden nog een paar
verhuizingen tot ze samen met Ko
op Eeckenrhode terecht kwam. In dit
late stadium van haar leven had zij
niet zo veel behoefte meer om zich
wéér sociaal actief te ‘integreren’
en was gelukkig met een gezellig
gesprek, cryptogrammen, Engelse
romans en ….. een Belinda Menthol.
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Eet smakelijk!

Als u iets te vieren heeft sta ik voor u
klaar. U kunt bij mij terecht voor hapjes,
drankjes, buffetten, een champagneontbijt, diners enzovoort. Ik zal ervoor
zorgen dat het u smaakt.
Ik werk zoveel mogelijk met
verse, biologische ingrediënten,
bij voorkeur met streekproducten.

Mart van Bakel Chefkok Eeckenrhode
m 06 53 44 32 54

De tuinen van
Will de Kruijf

Algemene Fysiotherapie, Manuele therapie,
Oedeemtherapie, Oncologietherapie,
Sportfysiotherapie, Orofaciale Fysiotherapie,
Hydrotherapie, Medische Training, Geriatrische
behandeling, Cure Tape.

Ook in 2015 staat

ons team voor u klaar!

W W W. W I L L D E K R U I J F. N L

Hortensialaan 1, 5582 CL Waalre, 040-2214396
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Activiteiten terugblik…
Winters culinair

en soms tweestemmig gezongen,
waardoor voor iedereen het ontstaan
en de achterliggende gedachten bij de
diverse gospelsongs duidelijk werd.
Er werd meegezongen en geklapt bij
de bekende nummers en ook was het
heel stil als de heren met emotie en vol
weemoed een duet zongen. Heel even
gingen we terug naar de tijd waarin
slaven het zware en harde werk moesten
verrichten.

Smeuïge erwtensoep en drie soorten
stamppotten met mals vlees. Heerlijk
winters culinair waar ruim 40 bewoners
en hun gasten op 25 januari aan
deelnamen. Er lag nog een restje
sneeuw die de dag ervoor was gevallen,
dus ook de winterse sferen werkten nog
mee!

Modeshow Kerkhofs
Sinds jaren komt Kerkhofs jaarlijks twee
maal om de nieuwste collectie voor
het volgende seizoen te tonen in een
modeshow en kunnen bewoners ter
plaatse kleding passen en kopen. Ook
ditmaal was de show en verkoop op 11
februari goed bezocht en mag Kerkhofs
terugblikken op een goede ochtend.

Gospeltrio Oss

Valentijnsdag

Gospeltrio Oss

Stichting Aalst Vooruit, opgericht in
1953, zorgt elk jaar met hun vrijwilligers
voor een klein presentje in het kader van
Valentijnsdag. Het doel van Stichting
Aalst-Vooruit is het versterken en
bevorderen van de sociale cohesie
binnen het dorp. Dit wordt gedaan door
middel van verschillende activiteiten
voor jong en oud, die met behulp van
onze vrijwilligers worden verwezenlijkt.
Vanwege het goede werk dat zij
verrichten is deze stichting uitgekozen
om opbrengsten rondom het jubileum
aan hen te schenken.

Het Gospeltrio uit Oss, met Arnold
Siemons toetsen, Mathieu JanssenDuijghuijsen, bariton en Ton van den
Boom bas, bracht zondag 8 februari
maar liefst 25 gospelsongs ten gehore.
Heel speciaal op deze zondagmorgen
was, dat buiten het zingen de tekst van
iedere gospelsong zichtbaar was op
het grote scherm in de recreatiezaal
van Eeckenrhode. De teksten werden
afgewisseld door prachtige beelden die
het geheel nog meer lieten leven. De
heren gaven tussendoor enige uitleg bij
de negro-spirituals, soms eenstemmig
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Haring Happen

jong. Zij bracht met veel passie diverse
genres ten gehore, opgeluisterd door
haar vertelsels over zowel de muziek
als ook de geschiedenis en informatie
over de harp zelf. Onder andere over de
naamduiding van de harp, afgeleid van
Arpeggio. Op een harp kan men een
reeks tonen eenvoudig na elkaar spelen
door met de vinger langs de snaren
te strijken en dat verklaart de naam
‘arpeggio’, Italiaans voor “als een harp”.
Het was boeiend en ook een genot om
naar het prachtige geluid van de harp te
mogen luisteren.

Hoewel de behoefte aan carnaval vieren
op Eeckenrhode niet echt leeft wordt
de haringmiddag op Aswoensdag, dit
jaar op 18 februari altijd goed bezocht.
Overheerlijke haring met bijhorende
uitjes en brood werden geserveerd, en
na een aantal gezellige uurtjes met een
glaasje erbij was alles op, het heeft dus
uitstekend gesmaakt!

Italiaans buffet
Het zag er allemaal weer heerlijk uit. Het
water liep ons al in de mond toen we het
menu gepresenteerd kregen per flyer.
Zondag 22 februari werd het letterlijk. In
het begin was er een lange rij met mensen
die nieuwsgierig en met lekkere trek
richting het buffet gingen. Voor iedereen
was er ruim te kiezen, te proeven om
vervolgens nog eens opnieuw een tochtje
langs het buffet te maken. Onderweg werd
er een gezellig praatje gemaakt en men
kon even de benen strekken.

Vrijwilligster Josine aanwezig bij
Goed voor Mekaar

Het nagerecht – amarena-ijs (met
huisgemaakte kletskop) dat vers in
de zaal werd bereid, werd door de
warme omgevingstemperatuur iets te
langzaam echt ijs. Ondanks dat was
het verrukkelijk. Het keukenteam van
Eeckenrhode heeft weer alles uit de kast
gehaald. Dat is op deze zondagmiddag
weer eens gebleken.

Presentatie gemeente Waalre:
Goed voor Mekaar
Waalre is een gemeente waar mensen
omkijken naar elkaar, waar veel
vrijwilligers zijn en gemeenschapszin
is. De komende jaren wordt dat nog
belangrijker. Er zijn veel voorbeelden
van kinderen, jongeren, volwassenen
en ouderen in Waalre die wat voor een
ander doen. Voor deze campagne op
initiatief van de gemeente Waalre stelde
Eeckenrhode de salon op maandag 9
maart beschikbaar en werden ideeën
uitgewisseld hoe men iets voor elkaar
kan betekenen.

Koffieconcert door harpiste
Loes van Dijk
Hoewel het programma in eerste instantie
het kwartet Klarinettesque beloofde
kwam er door omstandigheden een kink
in de kabel. Gelukkig was harpiste Loes
van Dijk bereid om op zondag 8 maart het
koffieconcert te verzorgen. Loes van Dijk
is professioneel harpiste en 28 lentes

Kijk voor meer informatie op:
www.facebook.com/goedvoormekaar
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Lenteproeverij
Zondag 22 maart was het druk in de zaal
van Eeckenrhode. Er werd door velen,
zowel bewoners als gasten, enthousiast
uitgekeken naar de resultaten van de
bereidingen van het keukenteam.
Het wachten werd beloond. Het was
allemaal weer heerlijk. Mooi geserveerde
gerechten, zowel warme als koude;
kalfsbouillon met kerrieroom, een
goddelijke combinatie, kersenbavaroise,
allen kleine gerechten die van smaak
groots waren.
Bijzonder aan deze dag was de door
mevrouw Rensen gereserveerde tafel
voor 14 personen. De tafel was door
de familie extra versierd vanwege
haar verjaardag en er werd door een
aantal familieleden zelfs een taart met
brandende kaarsjes voor haar naar
binnen gebracht.

Film de lamp
Lezing/historische films Philips door
Phocas Kroon
Donderdag 12 maart bracht Phocas
Kroon een bezoek aan Eeckenrhode,
mede in het kader van het jubileumjaar.
Eeckenrhode is direct gelinkt
aan Philips. Geheel door Phocas
geregisseerd werden er drie films
vertoond, die ons lieten terugblikken
op de ontwikkeling van bedrijven en
haar uitvindingen uit het Eindhovense
verleden. Philips, DAF, Willem II,
Leo Schellens, bekende bedrijven
die er mede voor gezorgd hebben
Eindhoven op de kaart te zetten. Het
ontwikkelings-proces van de gloeilamp,
kilometers katoen op de bleek voor de
lakenindustrie. Ook werd met trots een
foto getoond met daarop president John
F. Kennedy met een door Sporenberg
handgemaakte zijden hoed en we kregen
beelden te zien van het verwerken
van een stammetje hout tot duizenden
lucifers. Het was een zeer boeiende
en ook leerzame avond, want wat een
enorme hoeveelheid werk en vooral ook
handenarbeid is er in het verleden verzet
door de véle véle mensen die er samen
voor gezorgd hebben dat we nu een
dergelijke welvaart mogen genieten.

Met dank aan het team kijken we
terug op een prachtige zondagse
lenteproeverij. Een mooie start van de
lente.

Paaslunch, Tweede Paasdag, 6 april
Tweede paasdag, maandag 6 april,
bracht ons allerlei heerlijks. Vooraf aan
deze dag kon keuze worden gemaakt uit
3 voor-, 3 hoofd- en 3 nagerechten. Voor
elk wat wils. Twee keer per jaar wordt
er gebruik gemaakt van een dergelijk
keuzemenu, met Pasen en met Kerstmis.
De tafels waren fleurig gedekt en bij
het kopje koffie ter afsluiting waren
natuurlijk paaseitjes van de partij.
Hoewel het weer niet uitzonderlijk
te noemen was, was de sfeer in de
recreatiezaal warm en gezellig.
We kijken uit naar de tweede
pinksterdag, met heerlijke verse
asperges op het menu.
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Exposities op Eeckenrhode
Kunst in huis
Lopende expositie t/m einde mei 2015
In de hal exposeren vier dames hun werk, Riet Meijer,
Ariane Koppen, Lisette van den Biggelaar en Vera Frey.
Nadat er zelfgemaakte decoratie-panelen
van Ariane Koppen en An van de Eijken in
het Waalres Museum bij damast tentoonstellingen hingen, kwam er belangstelling voor een workshop. Met z’n vieren
hebben zij er veel plezier aan beleefd om
tot deze resultaten te komen. De panelen
zijn opgebouwd met knipsels uit vele tuintijdschriften en passen bovendien prima
bij de lente!

Decoratiepaneel

van mijn vrouw Willemien. Daarvoor had
ik al wel eens wat dia’s gemaakt met een
compact camera. De 120 film uit de Click
ben ik zelf gaan ontwikkelen en afdrukken.
Sinds die tijd ben ik altijd met fotografie
bezig geweest met in de loop der tijd een
keur aan camera’s en onderwerpen. Sinds
enige jaren ben ik lid van de fotokring
Riethoven. Ik fotografeer nu alleen nog
digitaal met Photoshop en Lightroom als
donkere kamer, dit bevalt erg goed. Ik ben
vrij breed wat onderwerpen betreft”.
“Ik heb een aantal jaren veel foto’s
gemaakt tijdens concerten, het belangrijkste hierbij was voor mij om de sfeer
en de dynamiek van het moment vast te
leggen. Licht en vooral uitdrukking van de
muzikant spelen hierbij een belangrijke rol,
een mooi voorbeeld hiervan is de zwartwit foto van trompettist Guy. De laatste
tijd fotografeer ik vooral onderwerpen die
een vorm van verlatenheid in zich hebben.
Ik visualiseer al voor de opname hoe
deze uiteindelijk zou kunnen worden. Er
hangt ook een drietal foto’s die vanuit een
rijdende auto zijn gemaakt, deze hebben
als bijzondere eigenschap dat er beweging
in de voorgrond is terwijl de achtergrond
scherp is, de foto van het Belgische trekpaard is hiervan een voorbeeld”.

In de zaal exposeert Jos der Kinderen zijn
fotowerken. Hij stelt zich aan u voor:
“Mijn naam is Jos der Kinderen, 60 jaar,
geboren te Wintelre en woonachtig te
Eersel. Ik ben al sinds mijn negentiende
jaar met fotografie in de weer, ik ben
begonnen met een Agfa Click, de camera

De volgende expositie zal geopend
worden op woensdag 27 mei om 15.00 uur.

Jos der Kinderen
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Activiteiten vooruitblik…

april 2015 t/m juli 2015
Dinsdag 21 april 10.00 – 12.00 uur

gezamenlijk bekeken onder het genot
van koffie, iets lekkers en natuurlijk
het toepasselijke glaasje oranjebitter!
’Onze Sjaan’ is voor de laatste keer op
Koningsdag aanwezig, zij neemt sinds
een aantal jaren deze taak op zich.

Verkoop hobbyartikelen door Liana en
Hans Vervoort
Leuke zelfgemaakte artikelen om cadeau
te geven of gewoon voor uzelf. Liane en
Hans maken alles zelf en omdat het hun
hobby is verkopen zij diverse artikelen
tegen lage prijzen, net voldoende om
weer nieuwe materialen te kunnen
aanschaffen.

Dinsdag 5 mei 16.00 – 18.30 uur

Bevrijdingsborrel met muziek van
“Allround Music”

Er zijn diverse soorten artikelen zoals:
– decoupage (werk met servetten
gemaakt )
– zeepjes (geheel zelf gemaakt)
– tekstborden (eventueel ook op
bestelling)
– diverse eigengemaakte artikelen met
stickers op textiel en ander materiaal.

Maandag 27 april 9.45 uur
Koningsdag

Vrijheid is iets om bij stil te staan,
Eeckenrhode viert het feestelijk en
samen, onder het genot van een borrel,
hapjes en muziek.
‘All-Round Music’, een muzikale traktatie
die door hun passie en enthousiasme
een muzikaal team zijn, zal zich op
Bevrijdingsdag 5 mei met trots aan u
komen voorstellen. Zij brengen speciale
muziek voor de ‘wijzere’ garde en zullen
met hun akoestische instrumenten
en stemmen iets moois toevoegen.
Bekende liedjes van ‘toen en nu‘, zeker
afgestemd op een dag als 5 mei zullen

Tijdens Koningsdag 2015 wordt de TV
uitzending van de NOS op groot scherm
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deze middag opluisteren. Denkt u
maar eens aan Vals Musette, Franse
chansons, wat Latin, Italiaans en Swing.
En natuurlijk zullen er ook klanken uit
het Nederlandse repertoire te horen zijn.
Niet te hard, niet te zacht, aangenaam en
gezellig zodat iedereen kan genieten van
gesprek en muziek.
“Allround-Music” verheugt zich op uw
aanwezigheid op 5 mei!

Woensdag 6 mei
Huisopticiens

Het gemak in huis. Eeckenrhode heeft
regelmatig bedrijven op bezoek die het
de bewoners gemakkelijk maken om
op locatie zaken te kunnen regelen.
Voorbeeld hiervan is de komst van de
huisopticiens, zij meten met mobiele
apparatuur eenvoudig de ogen en
kunnen ter plaatse brillen bijstellen en
repareren.

(72) kunstschilder en woordkunstenaar
en Auguste van de Molenschot, 82-jarige
emeritus hoogleraar en tevens dichter
zullen tijdens deze ochtend aanwezig
zijn. Laat u zich deze ochtend verrassen
door specialiteiten uit de dichterswereld
en tevens de presentatie van de nieuwe
bundel van Jack van Hoek.

Dinsdag 12 mei 10.00 – 12.00 uur

Schoenenverkoop op Eeckenrhode
Vaste gasten op Eeckenrhode, en
niets zo gemakkelijk om in huis
schoenen te passen en aan te schaffen.
H. van der Wilt en Zoon Schoenen
uit Badhoevedorp toont een breed
assortiment schoenen van de betere
merken. Met dank aan Mw. Rieck die
sinds jaren dit bedrijf op Eeckenrhode
laat komen!

Maandag 25 mei 13.00 uur
Tweede Pinksterdag
Eeckenrhode Culinair:

Het witte goud is er weer, daarom op
deze Tweede Pinksterdag asperges
op diverse wijzen bereid door het
keukenteam van Eeckenrhode. Geniet
ervan zo lang het kan, St. Jan is op 24
juni, daarna zullen we weer lang moeten
wachten op de volgende oogst.

Zondag 17 mei 11.00 – 12.30 uur
Gedichten en muziek

Deze zondag zal Hub Dohmen van
Uitgeverij Heimdall uit Waalre met een
aantal dichters ten tonele verschijnen.
Zij zullen gedichten voordragen met op
de achtergrond muzikale begeleiding.
Om al een tipje van de sluier op te
lichten: Eindhovenaar Jack van Hoek

Woensdag 27 mei 15.00 uur

Opening nieuwe expositie
Meer informatie op pagina 19.
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Zondag 7 juni 11.00 – 12.30 uur

Oleg Danovski National opera House
in Constante. Momenteel is Odilia
zangcoach.

Olga van de Pennen

Odilia Carmen Chirica en Guido Smeets

Op deze zondag verzorgt Olga van de
Pennen, met een aantal muziekvrienden
een zomerconcert met Italiaanse
muziek. Gezongen door twee solisten,
Odilia Carmen Chirica (sopraan) uit
Roemenië en Guido Smeets (tenor) uit
Londen. Daarbij zult u van Saxofonist
Bas Dietzenbacher kunnen genieten. Zij
worden allemaal begeleid op piano door
Olga van der Pennen.
Als directrice van het Muzikale Oktober
Best en ‘Jong voor Oud’ is Olga (met een
indrukwekkende CV) van vele markten
thuis. Odilia Carmen Chirica (sopraan),
geboren in Roemenië, studeerde cum
laude af als klassieke zangeres in 2003
aan de George Georgescu Art School.
Zij zong in diverse producties in het

Guido Smeets (tenor), heeft de
operaopleiding aan Morley College in
Londen gevolgd. Hij heeft meerdere
optredens op zijn naam staan zoals
Edguardo, Pedrillo, diverse opera’s zoals
Die Zauberflöte van Mozart, Alcina van
Händel. Guidi combineert zijn werk met
zijn studie operazang die hij nu volgt bij
de Welshe tenor Jeffrey Talbot.
Bas Dietzenbacher profileert zich als
saxofonist in diverse orkesten, (big)
bands, musicals en (gelegenheids)
ensembles. Onder meer is hij als vast
lid verbonden aan de Philips Harmonie
in Eindhoven als altsaxofonist en het
Pennings MeLoDie saxofoonkwartet in
Best als bariton-saxofonist.
Kijk voor meer informatie op
www.olgavanderpennen.wix.com/
olgavanderpennen

Muziek op Eeckenrhode:
Koffieconcert door Olga vd Pennen en
haar muziekvrienden

Dinsdag 16 juni 19.30 – 21.00 uur

Lezing op Eeckenrhode:
Erna Charbon spreekt over Symboliek
in de 17e eeuwse Hollandse
schilderkunst:
In de Hollandse schilderkunst van de
17e eeuw verbergt een ogenschijnlijk
naturalistisch uiterlijk van een
schilderij vaak symboliek. Niet alleen
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en geven van cursussen, lezingen,
museumexcursies en rondleidingen.
Tijdens haar studie in Utrecht
specialiseerde Erna zich in de Symboliek
van de 17de eeuw, en in de loop der jaren
heeft ze zich tevens verdiept in diverse
andere kunsthistorische periodes en
onderwerpen.

Zondag 28 juni 14.00 – 19.00 uur
Eeckenrhode 55 jaar

JUBILEUMVIERING & FAMILIEDAG
Voor bewoners, familie en vrienden
van Eeckenrhode. Zie voor verdere info
pagina 11.

Zondag 12 juli 13.00 uur

Hollandse schilderkunst 17e eeuw

Eeckenrhode culinair:
“Eeckenrhode Kookt Sterren”

personen maar ook dieren, planten
en voorwerpen, hebben vaak een
tweede betekenis. De kunstenaar
die een vrouw aan het spinnenwiel
afbeeldt, wil daarmee de deugd
van de huiselijkheid uitbeelden. En
een druiventros bijvoorbeeld is niet
alleen erg smakelijk maar is vaak een
symbool van kuisheid… en zo zijn er
tal van voorbeelden. In deze boeiende
bijeenkomst wordt een tip van de sluier
opgelicht en wellicht zult u hierna vele

Mart van Bakel, Thomas Lijdsman en
hun team gaan een uitdaging aan.
Verrukkelijke gerechtjes van hoge
kwaliteit. De titel van dit evenement
belooft wat…. voor de makers en voor
de gasten!

Nieuwe
bewoners
Wij heten welkom op Eeckenrhode:
De heer van der Meeren
Echtpaar Verhoeven
Mevrouw Corman
Mevrouw Breuking
De heer van Baaren
Mevrouw Klein
De heer van Dijk
Mevrouw Alleman
Echtpaar Klok

Erna Charbon
schilderijen met andere ogen bezien.
Als kunsthistorica/docent kunstgeschiedenis is Erna Charbon
gespecialiseerd in het ontwikkelen

De komende periode verwachten wij
te verwelkomen:
Mevrouw Aschman
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_
Serviceflat Eeckenrhode
Irenelaan 9
5583 AD Waalre
telefoon 040 – 2282800
www.eeckenrhode.nl

