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Waar blijft de winter? Vind u het ook zo
leuk om te lezen of te horen dat we weer
een record hebben behaald? De warmste
6 januari sinds ooit gemeten, geen vorst
van enige betekenis, geen sneeuw, geen
ijs en een elfstedentocht zit er dit jaar
zeker niet in. Deze U wintereditie heeft
óók een record behaald. Het aantal foto’s
is dit keer heel groot zoals u zult zien.
Het is dus weer genieten.
De cover laat ons zien dat het ook wit
kan zijn op Eeckenrhode. Zo zag het er
vorig jaar uit rond deze tijd. Hebben we
toch nog een beetje sneeuw in huis deze
winter. Wij wensen u veel lees- en kijk
plezier met deze U winter-editie.

Colofon
‘U’ is een uitgave van Eeckenrhode.

Coördinatie en redactie Pascalle Jacobs,
Irene Copray
Tekst Bewoners van Eeckenrhode,
Pascalle Jacobs, bestuur, redactie.
Cover Elcke van Maurik
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.

De Eeckenrhode tuinen in winterse
sferen. Foto gemaakt door een bewoner.
Met veel dank!
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Nootjes

Voorwoord

De maaltijddistributie op Eeckenrhode
is inmiddels opgelost, met dank aan de
adviezen en opmerkingen van de bewoners die de bijeenkomst bijwoonden op
16 oktober j.l. Bewoners hebben er inmiddels een brief over ontvangen.

OPNIEUW
Gelukkig nieuwjaar! Het is op het moment
dat ik dit schrijf 3 januari. Ik realiseer me
hierbij dat dit voorwoord buiten de ‘geaccepteerde termijn’ voor de nieuwjaarswens wordt gepubliceerd, maar doe het
toch. Ik hoop dat u mij dat niet kwalijk
zult nemen.

Henri de Wijckersloot heeft op 19 decem
ber 2013 officieel afscheid genomen als
burgervader van de gemeente Waalre. De
heer Yvo Kortmann is per 1 januari tijdelijk
vervanger van de heer Wijckersloot.

Wat betekent een nieuw jaar? Natuurlijk
dat alle tellers weer op 0 worden gezet.
Voor mensen die op 1 januari zijn gestart
met een dieet, of zijn gestopt met roken
is het nieuwe jaar een nieuwe ronde met
nieuwe kansen. Een nieuw begin! Maar
ook voor onze economie beginnen we
het jaar met een schone lei. Gaan we in
2014 dan eindelijk weer eens een plus
noteren? Ik hoop het. Overigens doet de
regio Eindhoven het economisch helemaal niet zo slecht.

In 2014 dient Eeckenrhode twee maal
als stemlocatie voor de verkiezingen,
te weten op 19 maart (gemeenteraadsverkiezingen) en op 22 mei (Europees
Parlement). De stembussen zullen zich in
de hal van Eeckenrhode bevinden zoals u
dit gewend bent.
Kupalje heeft laten weten dat zij, na hun
concert in september, €466,75 hebben
opgehaald. Zij bedanken alle gulle gevers
voor dit prachtige resultaat! Kupalje start
met een nieuw project, gehandicapte
kinderen, waar hulp voor nodig blijft.
Zij houden Eeckenrhode op de hoogte.

Voor Eeckenrhode betekent een nieuw
jaar een nieuwe jaarbegroting. Die begroting is in de ALV van 10 december jl.
goedgekeurd. Het bestuur zet in 2014
weer in op een fijn woon- en leefklimaat
op Eeckenrhode. En natuurlijk op een
sluitende begroting.

Dhr. Kreijger heeft laten weten het stokje
te willen overdragen wat zijn werkzaamheden voor de bibliotheek betreft. Grote
dank aan Dhr. Kreijger voor de goede
zorgen in de afgelopen jaren! In de bibliotheek komen naast boeken nu ook DVD’s
en video’s te leen en de openingstijden
zijn vanaf januari gelijk aan die van de
receptie.

Namens het bestuur van de ‘Vereniging
van Eigenaars Eeckenrhode’
Noud van der Weerden
Penningmeester

Dhr. Stephan heeft laten weten de films
voor de filmavond ook in 2014 beschikbaar te blijven stellen. Geweldig bedankt
hiervoor!
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Wisseling
van de wacht:
Afscheid nemen van receptioniste Jannie Frumau
en we verwelkomen receptioniste Caroline Mijnders
EEN PERSOONLIJK WOORD
VOOR U VAN JANNIE:

Receptioniste Jannie gaat genieten van
haar welverdiende pensioen. Zij trad
in dienst in februari 2009, bijna 5 jaar
stond ze klaar voor de bewoners van
Eeckenrhode.

In januari 2009 ben ik op de Receptie
begonnen. Aan Helma heb ik te danken,
dat ik dit baantje heb gekregen. Zij gaf mij
n.l. een tip, dat er op de Receptie plaats
was vrijgekomen. Zo gezegd, zo gedaan.
Na een sollicitatie bij Frank van Heesch,
de toenmalige locatiemanager, – er waren
verder geloof ik geen concurrenten – ben
ik aangenomen en zo begon mijn carrière
bij Eeckenrhode. Het contract zou in
januari 2010 eindigen.

Jannie heeft voor enkele bewoners
persoonlijk veel betekend. Haar afscheid
vieren wilde zij graag op haar manier
doen. Het voelde niet helemaal als een
afscheid, Jannie zal Eeckenrhode zeker
nog vaak bezoeken.
Jannie, langs deze weg nogmaals hartelijk dank voor alles, en voel je vooral altijd
welkom op Eeckenrhode!

Het is echter heel anders gelopen. Frank
kon/mocht als locatiemanager niet blijven.
Nu had ik het geluk, dat toen Frank
weg was, er niemand tegen mij zei, dat
ik moest stoppen. Ook heb ik van het
Bestuur geen brief daarover ontvangen
waarvoor mijn oprechte dank.
En zo bleef ik fijn doorwerken tot en met
december j.l. Ik heb altijd met plezier op
Eeckenrhode gewerkt! Daar ben ik ook
heel dankbaar voor! Fijn vond ik het om
voor u werkzaamheden te doen. Tijdens
mijn afscheid heb ik zo vele dankbetuigingen in ontvangst genomen.
Maar weet u: ik heb het zó gráág gedaan.
U was dan ook meestal hartelijk, gezellig
en dankbaar! Er zijn tijden geweest, dat ik
beweerde, dat mijn dagen op Eeckenrhode
mijn fijnste dagen waren en dat meende ik
ook. Nu zijn dat echter de dagen waarop ik
oppas op mijn kleinzoontje Ingo.

Jannie Frumau neemt afscheid van Eeckenrhode.
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Een enig manneke van 3 jaar. Ik heb
ontzettend veel plezier met hem.
Hij woont in België en sinds hij op
school zit, begint hij ook al een aardig
donderstraaltje te worden. Ik vind het
boeiend en ik geniet er ook intens van
om zijn ontwikkeling van zo dichtbij
mee te mogen maken…
Ten afscheid heeft u mij zo énorm
en áángenaam verrast door in zo
grote getale naar de oudejaarsborrel
te komen, zodat wij afscheid van
elkaar konden nemen. Pascalle hield
een goede toespraak met lovende
woorden en woorden van dank voor
mijn bijdrage aan de Receptie. Zij overhandigde mij daarbij het cadeau, een
“gouden” doos met als inhoud een
onvoorstelbaar hoog aantal euro’s! Het
maakte me blij en verlegen tegelijk! En
eerder op de dag, tijdens een totaal
tot mijn verrassing gezellige lunch
met al mijn collega’s, had ik ook al een
prachtig boeket bloemen gekregen.
Graag dánk ik u nogmaals heel hartelijk voor uw vriendelijkheid, uw hartelijkheid, uw warmte en uw hulp en
ook voor uw royale bijdrage aan het
afscheidscadeau, waarvan ik iets zal
kopen, dat een blijvend aandenken
aan u, aan Eeckenrhode, zal zijn.

Caroline Mijnders
EEN WELKOM VOOR RECEPTIONISTE
CAROLINE MIJNDERS
Tijdens de oldtimerdag was Caroline op
Eeckenrhode omdat haar man meereed met
zijn oldtimer. Ook hun dochter Sophie was
erbij. Caroline is aangenomen als receptioniste
per 15 december 2013. Daarnaast is zij vrijwilligster bij de Zonnebloem, en kent Eeckenrhode
al geruime tijd, ze woont namelijk in de wijk, om
niet te zeggen in de achtertuin.
Caroline zal de uren van Jannie gaan overnemen. Caroline, veel succes in je nieuwe
functie en welkom op Eeckenrhode!

CAROLINE STELT ZICH AAN U VOOR:
Beste bewoners van Eeckenrhode,
Met ingang van het nieuwe jaar kom ik met veel
plezier het team bij uw receptie versterken.
Graag stel ik mij in het kort aan u voor. Mijn
naam is Caroline Mijnders, ik ben 54 jaar en
woon in Waalre met mijn man en dochter.
Dagelijks wandel ik met ons hondje langs de
Eeckenrhode flat. Ik interesseer mij voor praktische filosofie, daarnaast houd ik van lezen,
wandelen en koken.
Op dit moment ben ik ook actief als vrijwilliger
bij de Zonnebloem. Ik hoop u binnenkort te
ontmoeten bij de receptie.

Het ga u allen goed! En tot ziens!
Caroline
Warme groeten van Jannie
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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.
NIEUWE BEWONERS
Sinds de zomereditie 2013 (nummer 3)
van ‘U’ zijn op 29 november 2013 de heer
en mevrouw Van Dijk op appartement
C4 komen wonen. C4 is een samenvoeging van de appartementen C6 en C4.
De heer en mevrouw Van Dijk komen uit
Waalre, waar zij 40 jaar hebben gewoond.
Zij hebben hun huis aan de Ericalaan zelf
laten ontwerpen en laten bouwen. Het
was dus best een emotioneel moment
toen zij hún huis vaarwel zeiden en hun
intrek namen op Eeckenrhode.
De heer Oene van Dijk en mevrouw
Wimke Geertsma zijn rasechte Friezen
en spreken in de eigen kring nog steeds
Fries.
In een van de volgende edities van ‘U’
zullen de heer en mevrouw van Dijk
nader aan u worden voorgesteld.
Verder ziet het er naar uit dat er
binnen afzienbare tijd ook de appartementen A29, C20 en E2 nieuwe bewoners zullen gaan krijgen. E2 is gekocht
door mevrouw Smit. Mevrouw Smit is
bij verschillende gelegenheden al op
Eeckenrhode geweest. Haar sprak de
sfeer en de kwaliteit van de dienstverlening aan. Zij zal begin maart op
Eeckenrhode komen wonen. Mevrouw
Van der Stap uit Bergeijk zal tegen eind
januari haar intrek nemen op C20. Meer
nieuws over komende nieuwe bewoners
in de volgende editie van ‘U’.

Het plaatsen van de betonblokken na het
afgraven van de berm.
VERHARDE BERM IRENELAAN
Iedereen weet er alles van, de parkeerproblematiek aan de Irenelaan, voor
Eeckenrhode. Klachten over schoenen
onder de modder, de ‘zandbak’ waar
mensen uit moesten stappen, dames
met hakken die wegzakten. Omdat het
gemeentegrond is kon Eeckenrhode er
zelf niets op ondernemen.
Reeds vele malen is getracht om bij de
gemeente duidelijk te maken dat verbetering niet alleen gewenst, maar ook
noodzakelijk was. Onhandig, risico van
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Na diverse pogingen eindelijk verharde bermen voor Eeckenrhode.
vallen en ook qua uiterlijk paste de kuilen
en bobbels niet bij de uitstraling van
Eeckenrhode.

nog, niet bij de gemeente Waalre.
Dhr. Thomassen was vol begrip en
ondernam snel actie. Het mocht niets
kosten, maar er waren een aantal goedkope oplossingen. Zo gezegd, zo gedaan.
Ineens verschenen zonder aankondiging grote betonblokken, werd de zaak
geëgaliseerd en was de klus in 2 dagen
gepiept. De blokken bevatten openingen
waardoor er groen tussen groeit, wat
past bij de groene omgeving. De enige
plekken die niet in aanmerking komen
zijn de ruimtes tussen de bomen. De
wortels van het perk aan de voorkant
zijn zo gegroeid dat de bomen dood
zouden gaan als ze graafwerkzaamheden
verrichten. Gelukkig is daar de grond iets
harder. Dank aan Dhr. Thomassen voor
zijn actie, de werklui van de gemeente
die het uitvoerden en niet te vergeten de
medewerking van de overburen die hun
toestemming gaven om voor hun pand
ook parkeergelegenheid toe te staan!

Uiteindelijk heb ik de stoute schoenen
aangetrokken. Op de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Waalre vorig jaar liet ik
bij de aangewezen persoon al het nodige
erover vallen in gesprekjes, ook over
de moeite die enkele bewoners hebben
ondernomen zoals Mw. Walenberg die dat
eerder (3 keer vanaf 1999) en ondanks
alles inspanning en gesprekken, zonder
succes had gedaan.
Ondertussen lag er sneeuw, een aantal
mensen heeft vastgezeten met de wielen
in een kuil met sneeuw.
Een brief aan Dhr. Thomassen werd snel
beantwoord. Ik nodigde hem uit om zelf
eens een kijkje te komen nemen. U raadt
het al, hij was met de auto (het regende)
en ondervond het aan den lijve dat
parkeren niet gemakkelijk was. Ik benadrukte dat de zandstroken niet pasten bij
de uitstraling van Eeckenrhode, sterker
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Bewoner
belicht
Elly Wijn-Pas

Mevrouw Elly Wijn-Pas is een sportvrouw in hart
en nieren. Ze is nieuwsgierig. Alles wat ze niet kent
wil ze wel proberen. Zo ook in haar sportieve leven.
VAN KIND TOT JONG VOLWASSENE

hadden was Elly Wijn een sportmens in
hart en nieren. Ze tenniste, zeilde op de
Loosdrechtse plassen, speelde hockey,
volleybal en ze reed paard. Vanaf dat ze
in Waalre woonde is ze ook gaan golfen.
Alsof dit nog allemaal niet voldoende
is hielden Elly en Harrie naast paarden,
Hafflingers, ook nog Limousin koeien.
De verantwoordelijkheid voor de levende
have werd toch wel veel. Dus verhuisden
ze van hun boerderij in Waalre naar de
Vesaliuslaan in Eindhoven. Een aantal
jaren daarna maakten ze de overstap
naar Eeckenrhode. Eenmaal beland op
Eeckenrhode werd er, tot aan de dag
van vandaag gebridged en mahjong
gespeeld.

Elly Pas, 86 jaar jong, geboren en
getogen in 1927 in Eindhoven. Ze was
de middelste van 3 dochters. Na de
lagere school was er voor haar als katholiek meisje maar één mogelijkheid, het
Catharinalyceum. Met succes rondde ze
haar studie gymnasium Beta af. Ze zou
graag medicijnen zijn gaan studeren
maar in en vlak na de oorlog was dat niet
zo eenvoudig. De geneeskunde bleef
trekken. Uiteindelijk werd ze analiste in
het Binnenziekenhuis in Eindhoven.
Als kind woonde ze in de Staringstraat
totdat in de oorlog haar ouderlijk huis
werd gebombardeerd. Noodgedwongen
verhuisde de familie Pas naar de Guido
Gezellestraat.

EECKENRHODE

ECHTGENOTE EN MOEDER

Heel triest dat haar man een aantal jaren
geleden is overleden. Na al die jaren
samen ontstaat er een leegte.
Ondanks dat is Elly Wijn optimistisch en
zeer positief ingesteld. Nog niet zo lang
geleden heeft ze een nieuwe scootmobiel aangeschaft. haar oude vond ze te
langzaam. Ze woont nog steeds met veel
plezier op Eeckenrhode.

In 1949 trouwde Elly Pas met Harry
Wijn. Harry was evenals Elly een echte
Eindhovenaar. Ze bleven dan ook lang
in Eindhoven en omgeving wonen. Ze
begonnen in Acht, gevolgd door Geldrop
en vandaar een aantal jaren in Eindhoven.
Samen kregen ze 5 kinderen.

EEN DUIZENDPOOT
Naast zorgen dat man en kinderen iedere
keer weer een plezierige thuisbasis

8

winter editie

Activiteiten terugblik…
Eeckenrhode Culinair,
Muziek op Eeckenrhode en meer

OLGA VAN DER PENNEN

en uit Londen tenor Guido Smeets, wiens
familie aanwezig was omdat hun zoon
in het land was. Olga zelf is geboren
in St. Petersburg en begeleidde de
zanger en zangeressen op de vleugel.
De 200e verjaardag van Guiseppe Verdi
stond centraal maar ook werden aria’s
van o.a. Schubert ten gehore gebracht.
Verrassend was het lied ‘Miauw’ dat op
verzoek als toegift nog een keer vertolkt
werd door Odilia en Guido.

Olga van der Pennen trakteerde op
19 oktober Eeckenrhode op een internationaal muziekgezelschap. In de week van
het optreden alhier vond ook de gehele
week Muzikale Oktober in Best plaats.
Ondanks dat de artiesten het razend druk
hadden was het voor Eeckenrhode een
geluk dat zij allen in Nederland waren.
Uit Roemenië sopraan Odilia Carmen
Chirica, uit Rome sopraan Nicoleta Turlui
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REISSHOW INDONESIË DOOR
BREETBEELD
Het echtpaar Ans en Chris Breet
verzorgen sinds jaren audiovisuele reisshows. De dia’s zijn allemaal van eigen
hand, zij maakten de reizen zelf en stopten
onderweg vele malen om te fotograferen.
In het digitale tijdperk hebben dia’s iets
nostalgisch gekregen. Omdat zij vaak in
serviceflats hun voorstellingen vertonen
hebben zij de verhalen bij de dia’s door
een professional laten inspreken. Op
woensdag 6 november gingen we op reis.
Van Sumatra ging de reis naar Medan,
Samosir eiland en Bukittinggi. Op Java
zag u Bandung en op Bali Kintamani. Tot
slot Sulawesi, vroeger Celebes, waar zij
één van de oudste volkeren van Indonesie
bezochten, de Ujungpandang. Voor velen
een tocht van herkenning en historie,
die ieder op zijn of haar eigen manier
beleefde.
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KOFFIECONCERT MET ELS
DENESSEN & HERFSTDINER

SINTERKLAAS
KOMT OP BEZOEK

Een echte herfstdag was het op 28
november. In de recreatiezaal van
Eeckenrhode was het lekker warm en
druk. Harpiste Els Denessen nam 60
bewoners en gasten mee naar Ierland
met haar prachtige Keltische liederen.
Men kon een speld horen vallen, muisstil
werd er geluisterd naar de rustgevende
harpmuziek en heldere stem van Els.
Ondertussen werd in de keuken heel hard
gewerkt door chef-kok Mart van Bakel en
zijn team.

Op een mistige en koude 2 december
trotseerden Sinterklaas en een van
zijn Pieten het weer en kwamen zij een
bezoek brengen aan Eeckenrhode.
De Sint kwam tijdens het koffie uurtje en
trakteerde de aanwezigen op een heerlijke chocoladeletter. Daarna bezocht
de goed heilig man met piet een aantal
bewoners op hun appartement. Wij
hopen dat ook dit jaar de Sint ‘ons huisje’
niet voorbij rijdt! Bedankt Sint en Piet.

Na het concert werd de lunch geserveerd,
toepasselijk in deze tijd was dit wild.
Voor Mart was dit het eerste grote
optreden, de reacties waren zeer positief
over zowel de maaltijd als de muziek. De
aanwezigen maakten er voornamelijk zelf
een heel mooie dag van, er werd volop
gepraat en gelachen, de sfeer was opperbest. Eeckenrhode kan terugblikken op
een geslaagde dag!

Wie zoet is krijgt lekkers...
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Kinderen
Koken
Wat gebeurde er die dag in de keuken?
Grote en kleine mensen wandelden
zondagmorgen 10 november de
Eeckenrhode-keuken binnen waar de
koffie en de koekjes al klaar stonden. Even
kennis maken maar niet te lang. “Aan de
slag”, zo luidde het door de keuken en er
wezen wat vingers richting de klok. “Om
één uur moet alles opgediend worden.”
Na een kort intro en welkom van Marc
Klok werd het menu door chefkok Mart

Goede ingrediënten zijn het halve werk.
wijze werd gekookt door deze groep
prachtig samenwerkende kinderen en
kleinkinderen van diverse bewoners van
Eeckenrhode. Ieder gerecht werd door een
aantal volwassenen en kinderen bereid
onder toeziend oog van Marc en Mart.
Want hoeveel zout gaat er nu eigenlijk in
zo een grote hoeveelheid aardappelen?

De kok legt uit...
van Bakel uitgelegd en verdeeld onder
de aanwezigen. Mart had als kok met
zijn assistent al enige voorbereidingen
getroffen zoals onder andere het voor
bereiden van de wildragout.

KEUKENBRIGADE OPEREERDE
ALS EEN GEOLIEDE MACHINE
Daar ging iedereen aan de slag. Het leek
werkelijk alsof er iedere zondag op deze

Een soort van dienblad maar dan anders.
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Jong en oud boven de pannen.

Opperste concentratie tijdens het koken.

‘JUST IN TIME’
Vele kilo’s aardappels werden geschild
voor de puree, stukken vis werden in
kleine stukjes gesneden voor de romige
vissoep en ook de pesto werd vers
gemaakt. De vis werd gebakken, de
ragout geroerd, de rode kool voorzien

“Volgend jaar weer!
Zo luidde het in de
keuken.”

Een laatste inspectie.

Het smaakte moeder uitstekend.

van stukjes appel en zo kwam het dat tot
ieders verbazing alles op tijd klaar was.
Het gebeuren was zo georganiseerd dat
de koks en kokkinnen lekker konden
meegenieten van iedere gang.
En ondertussen werden alle tafels
gedekt, flessen wijn ontkurkt en werd
er reikhalzend uitgekeken naar het
‘Kindermenu’.

Mart en zijn team, Marc en alle kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen
hartelijk dank voor de topprestatie! Er is
heerlijk gekookt, de tafels zijn prachtig
gedekt en alle gasten naar wens bediend.
Het was super! Dit gaan we zeker weer
doen.
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EECKENRHODE EN STUDENTEN MAKEN SAMEN VOOR
HET NATIONAAL OUDERENFONDS KERSTSTUKJES
Studenten Verpleegkunde aan het
Summa Collega te Eindhoven, mevrouw
van Tricht en Charlie hebben op Eecken
rhode op 20 december een middag
georganiseerd waar bewoners samen
kerststukjes konden maken. Het doel van
de middag was om geld in te zamelen
voor het Nationaal Ouderenfonds. Onder
het genot van een hapje en een drankje
werd het een creatieve middag maar
bovenal gezellig. Bloemist John Flora
uit Dongen was bereid gevonden om de
bloemen te sponsoren.

Aanwezigen konden een vrijwillige
bijdrage voor het Nationaal Ouderen
fonds in een collectebus deponeren.
Dit fonds zet zich al jaren in voor de
kwetsbare en eenzame ouderen in de
maatschappij, en wil de kwaliteit van
leven voor hen bevorderen.
Dankzij de inzet van allen die hebben
bijgedragen aan deze middag werd een
bedrag opgehaald van € 175. En stond
Eeckenrhode helemaal in kerstsfeer door
alle stukjes die zijn gemaakt.

KERSTKOFFIE UURTJE
OP EERSTE KERSTDAG
Helma Kusters, u kent haar van de
receptie, had een mooi idee om met
eerste kerstdag iets te betekenen voor
een ander. Zij wilde op deze dag graag
iets organiseren, een koffie uurtje met
lekkernijen, om ervoor te zorgen dat er
op die dag iets werd georganiseerd voor
de bewoners. Een idee wat zeer op prijs
werd gesteld. Zo gezegd, zo gedaan.
Helma, bedankt!
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KERSTDINER
In de kersteditie van de U kon u al uitge
breid lezen wat er voor heerlijks op
het menu stond voor het kerstdiner op
tweede kerstdag, 26 december. Bewoners
en hun familie en/of gasten konden bij het
kerstdiner aanschuiven. Domina Westra
had voor een mooi verhaal gezorgd dat
werd voorgelezen door de heer Musch
jr. Vervolgens zorgde chefkok Mart van
Bakel en zijn team voor het overheerlijke diner. Gezelligheid en warmte tijdens
deze kerst in de zaal van Eeckenrhode.
Bovendien zag iedereen er prachtig uit in
feestelijke kleding.
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OUDEJAARSBORREL

in deze gezellige namiddag de bewoners
allemaal persoonlijk bedanken, zoals
Jannie dat graag wilde (zie in deze U haar
persoonlijke brief). De waardering vanuit
de bewoners voor haar sprak voor zich!
Dit alles onder het genot van heerlijk
warme glühwein, hoewel de temperatuur
voor de tijd van het jaar erg hoog lag.
Rond 19.00 uur maakte iedereen zich op
voor de jaarwisseling, thuis of bij familie.
Het blijft een speciale dag, zeker als men
deze kan delen met elkaar.

Afsluiting van het jaar 2013. Daar moet
bij worden stil gestaan. De geplande
Herenborrel werd een oudejaarsborrel
voor alle bewoners. Het jaar werd doorgenomen door de aanwezigen. Wat is
er veel gebeurd op Eeckenrhode! Er
werden verbeteringen besproken, er werd
terug gekeken op een bewogen jaar. Wat
ging er goed, wat mag nog de aandacht
krijgen? Wie waren er ook alweer komen
wonen dit jaar en ook de bewoners die
ons ontvallen zijn werden niet vergeten.
Extra speciaal was het afscheid van
Jannie, haar laatste werkdag, maar ook
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NIEUWJAARSRECEPTIE 2014
MET MUZIEK VAN CHANTILLY

toegelicht waardoor het “verhaal” nog
beter te volgen was. Onder het genot van
een drankje en een hapje schudde men
elkaar de hand en werden persoonlijke,
warme wensen uitgewisseld. Voornemen
van Eeckenrhode voor 2014 is om de
dienstverlening kwalitatief op een nog
hoger niveau te brengen en ervoor te
zorgen dat u zorgeloos kunt genieten van
een gezellige woonomgeving.

Het nieuwe jaar is weer aangebroken, het
is alweer 2014. Traditiegetrouw vond op
zondag 12 januari de nieuwjaarsreceptie
plaats op Eeckenrhode, waar iedereen
elkaar het allerbeste kan wensen voor
het nieuwe jaar. Voor muziek was
gezorgd, mevrouw Ruijgrok had bijtijds
het muziekgezelschap Chantilly uitgenodigd, waarvoor dank! Er werden walsen
gespeeld en bekende en minder bekende
muziekstukken die af en toe werden
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Saus uit een pakje?
Dat vertik ik! Dan ben je niet
meer aan het koken.
Mart van Bakel is sinds begin september de chef-kok van Eeckenrhode.
De redactie van U sprak met hem over zijn vak en zijn nieuwe rol op
Eeckenrhode. Een ding is in het gesprek duidelijk geworden; met Mart
waait er een nieuwe culinaire wind op Eeckenrhode. Zo rustig als hij
oogt, zo gedreven is hij in het koken op basis van hele heldere principes.
Mart kookt zonder toevoegingen, niks uit een pakje en zoveel
mogelijk zonder E-nummers.
VANAF 5 JAAR IN DE KEUKEN

UREN OP ZOEK NAAR
EEN RESTAURANT

Mart was er al vroeg bij. Geboren in Oss,
november 1987 in een gezin van vijf. Al
op zijn vijfde jaar assisteerde Mart zijn
moeder in de keuken. Vanaf zijn tiende
jaar! kookte hij minimaal eens per week
de warme maaltijd in Huize Van Bakel. Na
de kokschool werkte Mart voor diverse
cateraars, zelfs een half jaar op Kreta, en
startte 5 jaar geleden Bistro Eigenwijs in
Berlicum. Lekker eten voor een eerlijke
prijs.

Mart houdt niet alleen van koken, maar
ook van eten. En heeft daar uitgesproken
ideeën over. Op de vraag wat Mart lekker
eten vindt antwoordt hij resoluut: ‘Puur
eten. Geen toevoegingen, echte smaken.
En dat begint bij de ingrediënten.’ Dat
betekent dat Mart ook een duidelijke
afkeur heeft van eten dat met ‘pakjes’ is
gemaakt. Mart kan soms uren door de
stad lopen op zoek naar een restaurant
om te gaan eten. ‘Aan de hand van de
menukaart kan ik vaak zien hoe er wordt
gekookt. Te vaak word ik teleurgesteld
door koks die vlug-vlug met trucs een
maaltijd in elkaar zetten. Dat klopt niet.

Mart kookt op basis van de FransMediterrane keuken. Waarom? ‘Daar
komen toch de klassieke gerechten
vandaan. Niet teveel gefrut, eerlijke echte
smaken.’ Die Franse keuken staat ook
aan de basis van de meeste gerechten
op Eeckenrhode. ‘Ik zou overigens ook
graag eens een sushimaaltijd (Japans)
voor de bewoners op Eeckenrhode
maken. Met een echte sushibar. Ik vraag
me alleen af of ik mensen daar een
plezier mee doe? Alhoewel, een lekkere
lauw warme Sake is voor alle leeftijden :)’

WELKE GERECHTEN
KOOK JE HET LIEFST?
‘Ik vind de grote stukken vlees die langer
moeten garen mooi om te doen. Denk
daarbij aan kalfsribstuk, sucade, procureur. Die liggen de hele nacht in de oven.
Het is een genot om die ’s ochtends na
een nacht garen door te snijden. Het mes
valt er doorheen.’ Nog meer? ‘Natuurlijk
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tevreden. Op een bepaald moment heeft
Eeckenhrode gevraagd of Mart de vaste
kok van Eeckenrhode zou willen worden.

JE BENT NU 2,5 MAAND AAN HET
KOKEN OP EECKENRHODE. EN?
‘Het bevalt heel goed. Doordat ik niet,
zoals in het restaurant, maar moet
afwachten of ik veel of weinig eters krijg,
kan ik me op Eeckenrhode concentreren op de inkoop van ingrediënten,
het samenstellen van recepturen en
natuurlijk het iedere dag bereiden van
een lekker meerkeuze menu. Doordat
op Eeckenrhode wordt gewerkt met een
3-wekelijkse maaltijdcyclus, die ieder
jaargetijde verandert, vind ik het koken
op Eeckenrhode veel gevarieerder
en daardoor leuker. De kans die ik op
Eeckenrhode geboden kreeg heeft mij
ertoe doen besluiten om met het restaurant te stoppen.’

ook exclusievere gerechten. Coquilles en
zwezerik zijn favorieten. Op Eeckenrhode
werken we normaal gesproken binnen
een budget. Het is dus niet altijd mogelijk om de echt exclusieve ingrediënten iedere dag op de kaart te hebben.
Zwezerik staat overigens wel eens op
het menu! Ook kalfjus vind ik super om
te maken. Die staat 3 dagen te pruttelen.
Vervolgens heb je een geweldige basisjus
die in veel sauzen terugkomt. Dus op
Eeckenrhode geen sauzen uit een pakje! ’

TOT SLOT, WAT IS JE FAVORIETE
RESTAURANT?
Restaurant Boreas in Heeze. Twee
Michelinsterren. Volgens de laatste
uitgave van Magazine Lekker de nummer
2 van Nederland. En dat op slechts 20
minuten rijden vanaf Eeckenrhode.

HET LEVEN IS KEUZES MAKEN
Gebakken ei of gekookt ei?

EN WAT KOOK JE VOOR JE ZELF?
‘Om heel eerlijk te zijn. Ik eet mee met
de ‘pot van Eeckenrhode’. Dat vind ik
lekker. Maar ook praktisch. Ik heb een
gevuld programma. Als het niet een
Eeckenrhode-menu is dan eet ik buiten
de deur.’

Gebakken

Rood of grijs?
Grijs

Gas of electrisch?

Inductie (zoals op Eeckenrhode
wordt gekookt)

Lunch of diner?

WAAROM IS MART OP
EECKENRHODE KOMEN KOKEN?

Diner

Frans of Italiaans?

Aanvankelijk om Rob van Geel te
vervangen. Dat beviel goed. Van beide
kanten. De weken dat Mart tijdelijk op
Eeckenrhode kookte was men zeer

Frans

Lekker of biologisch?

Lekker. En dat kan ook biologisch zijn!
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Activiteiten vooruitblik…
op Eeckenrhode
Januari 2014 t/m maart 2014
Zondag 19 januari 11.30 uur
KOFFIECONCERT MET HET
ST. PETERSBURGKWARTET

Vrijdag 14 februari tijdens koffie uurtje
VALENTIJNSDAG MET STICHTING
AALST-VOORUIT

Op zondag 19 januari 2014 organiseert
Eeckenrhode een muziekvoorstelling van
het St. Petersburg kwartet. Het
St. Petersburg kwartet staat garant voor
muziek op niveau en is geen vreemde
voor Eeckenrhode. Het ensemble
bestaat vanaf 1992 en kwam tot leven
als een idee van vier Russische muzikanten, allen woonachtig en werkzaam in
Nederland. Leden van het huidige kwartet
hebben aan het Conservatorium van St.
Petersburg, Moskou of andere bekende
steden gestudeerd.
Deze voorstelling betreft licht klassieke
muziek met werken van o.a. Puccini,
Mozart en Bach.

Stichting Aalst-Vooruit denkt ook
aan Eeckenrhode! Sinds een aantal
jaren brengt Stichting Aalst-Vooruit
een bezoekje aan Eeckenrhode op
Valentijnsdag met een presentje.
Al bijna 60 jaar lang organiseert de
Stichting verschillende activiteiten in
het kerkdorp Aalst met als doel de sociale
cohesie binnen het dorp te versterken
en bevorderen. Dit wordt gedaan door
middel van verschillende activiteiten voor
jong en oud, die met behulp van vrijwilligers worden verwezenlijkt.

Donderdag 27 februari 15.00 uur
OPENING NIEUWE EXPOSITIE
U ontvangt een persoonlijke uitnodiging
voor de opening. Ook deze expositie
zal door een bewoner van Eeckenrhode
verzorgd worden!
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van een black out. Ook krijgt men tips
aangereikt om het valrisico te verkleinen.
Wanneer men valt kan men onzeker
worden. Een reële angst kan beschermend
werken, een overmatige angst is belemmerend. Ouderen die vaak vallen worden
inactief en daardoor erg kwetsbaar.
Hoe kunt u hiermee omgaan? De rode
draad in de cursus die wordt aangeboden
is bewegen. Bij de bewegingslessen
wordt aandacht geschonken aan coördinatie, balans, kracht, conditie, plezier en
het bepalen van de eigen grenzen.

Zaterdag 1 maart 19.30 uur
HOMMAGE AAN JULES DE CORTE
Zang door Bert Tielemans, onder pianobegeleiding van Kees van Zantwijk. Bert
Tielemans raakte al op 10-jarige leeftijd
verrukt van de liedjes van Jules de Corte,
met name van de eenheid van muziek en
tekst. Hij heeft in een aantal kamerkoren
gezongen en leidde een paar amateurkoren. Tielemans is de initiatiefnemer van
deze hommage aan de Corte. Zijn stem
komt overigens heel dicht in de buurt van
Jules. Jules de Corte (1924-1996) schreef
en componeerde meer dan 3000 liedjes.
Mooie, poëtische, filosofische en maatschappijkritische liedjes, waarmee hij
veelvuldig optrad voor radio, televisie en
in theaters. Veel van de teksten zijn nog
steeds zeer actueel. De muziek wordt
door kenners wel eens vergeleken met de
muziek van Schubert. Zijn oeuvre werd
bekroond met de Visser-Neerlandiaprijs,
de Louis Davidsprijs, een Gouden Harp
en een Edison. Meer informatie over
deze hommage kunt u bekijken op
www.hommageaanjulesdecorte.nl

Bevindingen van andere deelnemers:
“Ik ben minder bang om te vallen”,“ik
ben attenter geworden op gevaarlijke
situaties”,“ik sta gemakkelijker op uit een
stoel”,“ik loop een stuk gemakkelijker”,
“nuttige cursus, ik heb er nooit aan
gedacht deze eens te gaan volgen”.
Vallen verleden tijd? dat klinkt goed!

Maandag 21 april
PAASLUNCH OP EECKENRHODE
Verder informatie volgt.

Zondag 22 juni
FAMILIEDAG OP EECKENRHODE
Op 22 juni wordt op Eeckenrhode
een Familiedag gehouden. Bewoners,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn van harte welkom voor een
gezellige dag met veel vertier. Bij goed
weer zal voornamelijk het voorterrein
dienst doen. Voor de invulling van deze
dag zoeken we bewoners en/of kinderen
van bewoners die in een werkgroep de
invulling van de dag gaan bepalen. Wij
hopen dat de werkgroep uit 5 personen
zal gaan bestaan en er leuke ideeën
op tafel komen die deze dag tot uitvoer
worden gebracht. Interesse voor deelname aan de werkgroep? Laat het de
locatiemanager weten!

Woensdag 5 maart 14.30-17.00 uur
INFORMATIEMIDDAG VALPREVENTIE
Via Mevrouw Reijgers hebben we kennis
gemaakt met Anja Dijkstra. Zij is specialist op gebied van valpreventie. Deze
middag kan veel positieve resultaten opleveren voor de aanwezigen. De oorzaken
van vallen komen aan bod, 47% struikelt,
24% weet de oorzaak niet en 22% spreekt
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JUBILEUM
Echtpaar Kwakernaak–Janssen
60 jaar getrouwd. Hulde!
4 februari 1954 — 4 februari 2014

Foto’s uit het
archief van
de familie
Kwakernaak.
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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 FEBRUARI:
Van 28 november 2013 tot en met 27
februari 2014 zullen in de hal en zaal van
Eeckenrhode handwerken te bewonderen
zijn van mevrouw Wijk, bewoonster van
Eeckenrhode en haar vriendin mevrouw
Trapman.
De dames kennen elkaar ruim 30 jaar en
samen met nog 3 andere dames (waaronder wijlen Mw. Albarda) deelden zij al
die tijd één gemeenschappelijke hobby:
handwerken. Zij hebben veel tijd en
energie gestoken in hun borduurwerken
en het resultaat mag er zijn. Mede door
deze hobby is er een hechte vriendschap
ontstaan die altijd is blijven bestaan.
Mw. Trapman is woonachtig in Zoelmond
en handwerkt nog steeds.

De komende exposities zijn van bewoners
van Eeckenrhode. Meer informatie vind u in
de volgende editie van U magazine.
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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

wenst u een gelukkig
en gezond 2014!

Ook in 2014 staat
ons team voor u klaar!
Hortensialaan 1, 5582 CL Waalre, 040-2214396
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KORT
VERHAAL:
Onweer
Door RAGNHILD

Een aantal tijdschiften met de naam “MEI” jaargang 1934,
gebonden gevonden in de oude doos bij Diny van Poppel. Met
tal van verhalen, gedichten, geschiedkundige verhalen en nieuws,
geschreven in de jaren dertig.
In deze U, presenteren wij u een opstel en gedicht van Ragnhild,
waarschijnlijk een kostschoolmeisje van ongeveer 12 tot 14 jaar oud.
Het opstel heet “onweer”. Heel gevoelig heeft Ragnhild haar
indrukken van een onweer onder woorden gebracht.
Het was een heete dag geweest, een dag
met felle zon. De tuin had liggen stoven.
De lucht was zwaar en drukkend en ‘t
dak met roode pannen had geblonken en
geschitterd als een stukje van de zon zelf.

ronde druppel op de roode steentjes
van het straatje; zoo groot als een rijksdaalder was die druppel wel. Er kwam
er nog een en toen nog een. Juffrouw
Jans ging maar naar binnen. In de verte
rommelde het. Er vielen steeds meer
droppels, er waren nog maar een paar
droge plekjes op het straatje en toen,
toen brak ineens met geweld de stortbui
los.

Maar tegen de avond hadden de hooge
peppels achter in de tuin even hun
kruinen bewogen. Door de wingerd,
die tegen het huis groeide, was ‘t gaan
golven heen en weer, van de goot tot
op de grond. En in de lucht, de blauwe
lucht die heel de dag zoo effen en strak
was geweest, dreef nu een groote zwarte
wolk, een donderkop.

“Ze leek mooi, bijna
heilig in dat licht.”

De zon trok erachter weg, en de tuin was
ineens vreemd en kleurloos.

Het leek of de hemel was doorgebroken;
loodrecht kwam de regen naar beneden.
Het stroomde en plakte in de tuin, ‘t water
gleed over de dakpannen in de goot en
door het gekletter van de regen heen
hoorde je het waterlawaai in de zinken
gootpijp.
Juffrouw Jans stond nog voor de open
plaatsdeur, ze staarde in het dichte

Dan maakte de zon aan de wolk een rand
van goud.
Juffrouw Jans stond buiten bij de achterdeur naar de lucht te kijken. “We krijgen
zwaar weer”, zei ze bij zichzelf. Nog had
ze ‘t niet gezegd of er viel een groote,
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“Telkens schoot er
weer een bliksemflits
door de zwarte lucht,
dan even daarna
volgde telkens weer
een dondergeweld en
steeds, steeds bleef de
regen maar vallen.”
De hoeken van de keuken waren donker.
Je kon maar vaag de omlijning van de
gootsteen zien en van het groote vierkante fornuis. Het petroleumstel was
hel licht en de steentjes van de vloer
eromheen ook. Juffrouw Jans zat met ‘r
handen in de schoot van ‘r gestreepte
schort. Ze zat ’n beetje voorovergebogen
en het licht viel zacht op haar gezicht
en op de haren die over haar voorhoofd
hingen. Ze leek mooi, bijna heilig in dat
licht. Toch was juffrouw Jans maar een
onooglijk oud vrouwtje.

“Het licht viel zacht op
haar gezicht en op de
haren die over haar
voorhoofd hingen.”
regengordijn. Ineens schoot er een
hoekige bliksemflits door de lucht, even
daarna knetterde de donder los met
geweld, alsof de heele wereld uit elkaar
barstte.

Telkens schoot er weer een bliksemflits
door de zwarte lucht, dan even daarna
volgde telkens weer een dondergeweld
en steeds, steeds bleef de regen maar
vallen. Juffrouw Jans was bang, bang
voor de bliksem, voor de donder, voor de
regen, maar vooral voor de zwarte benauwende eenzaamheid om haar heen.

Juffrouw Jans was geschrokken. Ze stak
in de keuken, waar het schemerig was
geworden, het petroleumstel aan. Dan
ging ze op de keukenstoel zitten met haar
rug naar de glazen kast en keek in het
licht van het petroleumstel.

En stilletjes bad ze in zich zelf weesgegroetjes. Na een poosje bleef de bliksem
weg, de regen begon minder dicht te
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vallen, heel in de verte hoorde je ’t alleen
nog rommelen. Toen ’t opgehouden
was met regenen bleef het water nog
wat druipen van de boomen en van de
wingerd, maar het begon weer wat lichter
te worden in de tuin. Juffrouw Jans
slofte naar buiten. Ze voelde de frissche
lucht aan haar hoofd en ze rook de goeie
geuren van de avond.

Toen ze boven haar raam dicht deed zag
ze, dat de maan helder aan de hemel
stond. Er was zacht wit licht in de tuin,
zwart staken de populieren af tegen de
lucht. In de goot van het schuurjte spiegelde de maan zich met ’n lichte, blinkende plek.

Overgenomen uit het tijdschrift “MEI” uit
1934, aangeboden door Diny van Poppel

Om al de perkjes liep ze langzaam heen,
en ze keek naar de vage omtrekjes van
bloemen en planten, die nu allen hun deel
van de natuur weer ontvangen hadden.
Dan maakte ze zich klaar om naar bed te
gaan.

Van dezelfde jongedame volgt nu een licht en blij versje
over kleine dingen die het leven blij maakten in die tijd
en die u zich wellicht nog zult herinneren…

ZONNEPLEKJES

’n Vriendelijke leerares,
’n Negen voor ’n goede les,
De zon die in je schriften schijnt
En dan weer achter ’n wolk verdwijnt,
De hooge boomen op de gracht
Met heel hun rijke blarenpracht,
De groote klokken van de dom,
De uitkomst van ’n rare som,
Héél onverwacht ’n uurtje vrij,
Dat samen maakt je dagen blij.
Ragnhild
Overgenomen uit het tijdschrift “MEI” uit 1934,
aangeboden door Diny van Poppel
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“En stilletjes
bad ze in zich
zelf weesgegroetjes.”
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