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Daar kunnen wij bij aansluiten. Want ook
wij hebben van alles voldoende, vaak naar
eigen smaak en zelfs soms van eigen
maak. Genoeg om dankbaar voor te zijn en
daar mogen we in het begin van dit nieuwe
jaar best even bij stil staan. De U redactie
wenst u een gezond, mooi en smaakvol
2015.
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Gedicht

Januari 2015 t/m april 2015

Een groene specht, een vinkje, de brutale
ekster en de rustige merel. Ze zijn
nog allemaal aanwezig in onze veelal
groene omgeving. Zullen ze het óóit nog
wekenlang winters wit en koud krijgen?
Het is zelfs zo dat in diverse tuinen de
voeder/zaad bollen nog vol ‘bepakking’
hangen omdat de grond en alles wat
daarbij hoort nog genoeg te bieden heeft.
Genoeg eten voor iedereen!

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.

23
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Nootjes

Voorwoord

In 2015 gaan twee zeer toegewijde
collega’s van Eeckenrhode van hun
welverdiend pensioen genieten. Sjaan
Cuijpers en Dorthé Wouters. We gaan ze
enorm missen! In de volgende ‘U’ meer.

Namens het bestuur van de VvE Eecken
rhode wens ik u een goed en gezond
2015 toe! We leven in een tijd waarin bijna
alles maakbaar is. De eerste toeristische
ruimtevluchten zijn gemaakt, we kunnen
onszelf klonen, we zitten dichtbij een
oplossing voor onze energieproblemen
en leven steeds langer. Wat ons echter
nog steeds niet is gelukt is om invloed uit
te oefenen op het verstrijken van de tijd.
Het reizen in de tijd is tot op heden iets
dat niet verder komt dan stripverhalen
en science-fiction films. En dus tot op
heden kunnen we er iedere 365 dagen de
klok op gelijk zetten dat een nieuw jaar
aan onze telling kan worden toegevoegd.
Voor de bewoners van Eeckenrhode is
tijd iets speciaals omdat de meesten er al
heel wat tijd op hebben zitten en kunnen
terugkijken op een lang leven.
2015 is voor Eeckenrhode niet zomaar
een jaar. Het is een jubileumjaar! In 2015
bestaat Eeckenrhode 55 jaar en dat
kunnen we natuurlijk niet ongemerkt aan
ons voorbij laten gaan. De eerste plannen
zijn gemaakt om op 28 juni het jubileum
met bewoners en familie te vieren. Het
bestuur ziet daar naar uit. Voor dit moment
wens ik u veel leesplezier met deze U!

Bridgeclub Le Monastère uit Waalre
heeft door inspanning van een bewoner
van Eeckenrhode een nieuwe locatie
gevonden in de salon van Eeckenrhode.
De VvE is overeengekomen de salon
beschikbaar te stellen op donderdag van
13.30 tot 17.00 uur. Elke bridger levert per
keer een bijdrage. Wij heten bridgeclub
Le Monastère van harte welkom.
Steeds vaker worden activiteiten bezocht
door genodigden van buitenaf. De kleine
kapstok in de hal voldeed niet meer.
Voornamelijk door de komst van Carel ter
Linden en Herenaccoord werd helder dat
het zo niet meer kon! Voortaan staat er bij
activiteiten een jassenrek met hangers in
de hal. Het rek staat op andere momenten
in de kelder. Wanneer u iets viert in de
salon, kan uiteraard gebruik worden
gemaakt van het rek.
Regelmatig ontvangen wij de vraag of
uw gasten ook welkom zijn bij de diverse
activiteiten. Natuurlijk! Iedereen is
welkom bij alle activiteiten. Het enige dat
belangrijk is, is de opgave bij de receptie
van het aantal zodat u en uw gasten niets
tekort komen.

Namens het bestuur
van de ‘Vereniging van
Eigenaars Eeckenrhode’
Michael Klok –
Bestuurder
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Bewoners
belicht
Een filatelist
aan het woord

De redactie van de U sprak met de heer
Tonneijk over zijn leven en de lust
van zijn leven, het verzamelen van
postzegels.

Mevrouw Coenen en de heer Tonneijk.

Kunt u iets vertellen over uw jeugd?

van de EMA Garage & Busbedrijf in
Valkenswaard. Ik hield me bezig met het
ontvangen van klanten en het uitschrijven
van orders. Mijn moeder vond op een
gegeven moment een ander baantje
voor mij bij de Eindhovense Drukkerij
(de Philips-drukkerij). Daar volgde ik een
opleiding voor calculator. In 1955 ging ik
in militaire dienst bij de Marine. In eerste
instantie was ik schrijver, later ben ik
radioradarmonteur geworden. Op de foto
bij dit artikel is een officieel vlootbezoek in
1956 aan Stadhuis van Stockholm te zien.
Een fantastische belevenis.’

‘Ik ben geboren in Gestel op 8 juli 1935.
Als eerste kind in een gezin met
8 kinderen. Mijn vader was officieel
timmerman. Door de oorlog ging
mijn vader aan de slag bij de Lucht
bescherming, een taak van de brandweer.
Op 6 december 1942 werd hij opgeroepen
door de brandweer en was vervolgens drie
dagen van de aardbol verdwenen. Hij had
drie dagen geblust bij de grote brand bij
de kruising Boschdijk/Kruisstraat. Omdat
mijn vader regelmatig zonder werk zat
werd er voor gekozen om een kruideniers
winkel over te nemen. Die werd gerund
door mijn moeder. Dat liep goed. Al snel
was mijn moeder de hoofdkostwinner.
We woonden boven de kruidenierswinkel
die aan de Hoogstraat 153 in Eindhoven
was gevestigd. Door de vele gezinsuit
breidingen verhuisden we naar nummer
Hoogstraat 141. De winkel verhuisde mee.’

Postzegels als werk en als hobby
‘Per 1 april 1957 ben ik aan de slag
gaan bij PTT Post. Daar volgde ik een
opleiding voor in Den Bosch en werkte
ik in Eindhoven. In die tijd heb ik diverse
vakdiploma’s behaald en weet wat
dat betreft alles van post, frankeren,
personeelszaken en heb ook een tijd op
de kassiersafdeling gewerkt. Het werk
beviel me uitstekend. Ik heb daar tot
aan mijn 57ste, het moment waarop ik
met pensioen ging, gewerkt.’ Niet voor
niks dat meneer Tonneijk filatelist is.

De eerste baan...
‘Na de lagere school ben ik naar de
MULO gegaan en daarna naar de
Handelsavondschool. In 1952 ben ik aan
de slag gegaan bij het bedrijfskantoor
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Rijk geïllustreerde
postzegels uit Tsjechië.

Radioradarmonteur bij de Koninklijke Marine.
Het bijzondere is dat de PTT liever geen
filatelisten in dienst had. Bang dat er een
‘belangenverstrengeling’ zou ontstaan.
‘Als jongen op de lagere school was
ik al bezig met postzegels ruilen. Het
eerste echte album kwam na de militaire
dienst. Aanvankelijk verzamelde ik alles,
alle postzegels van alle landen. Al snel
beperkte ik mij tot Nederland. Maar ik heb
ook een grote collectie na-oorlogse Duitse
postzegels, gestempeld en ongestempeld.’

krijgen. Ik heb lang abonnementen voor
Nederland en Duitsland gehad. Dat wil
zeggen dat ik alle nieuwe zegels die
werden uitgegeven kreeg toegestuurd.
Nu heb ik overigens nog steeds een
abonnement voor Duitsland. Die zegels
worden kant en klaar op albumbladen
geleverd. Ik ben ook nog steeds lid van
de Eindhovens postzegelvereniging. Daar
kom ik overigens niet vaak meer. Ik heb een
speciale band met zegels uit Tsjechië (dit
land bestaat sinds 1918). Omdat deze rijk
geïllustreerd zijn, heel verzorgd. Vaak met
gebruikmaking van schilderijen. Tsjechië
was het eerste land dat voor postzegels
gebruik maakte van schilderijen.’

Waarom is postzegels verzamelen leuk?
‘Nieuwsgierigheid. Je komt een heleboel
dingen te weten. En natuurlijk de voort
durende drang om series compleet te
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Hoe bent u aan uw postzegels gekomen?
‘Ik heb dus jarenlang abonnementen
gehad op de uitgifte van nieuwe zegels.
En ik kocht zegels per kilo, nog opgeplakt.
Die zegels moest ik nog van het papier
afweken. Ik ging ook regelmatig naar
ruilbeurzen. Dat was eigenlijk nooit een
succes, daar lopen vooral ‘goudzoekers’
rond. Deze halen de beste zegels eruit en
willen er niks voor teruggeven.’ Is het een
dure hobby? ‘Postzegels verzamelen is net
zo duur als dat je het zelf wilt maken. Er is
een periode geweest dat ik postzegels als
belegging zag. Postzegels hebben op het
moment nog nauwelijks waarde. Alleen de
echt dure zegels behouden hun waarde.
Vroeger kwam het voor dat mensen hun
postzegelverzameling verkochten en van
de opbrengsten een huis kochten. Dat is
niet meer zo.’

Officieel vlootbezoek in 1956 aan Stadhuis
van Stockholm.
de steek zou laten voor een andere vrouw.
De relatie met mevrouw Coenen was mijn
eerste lange relatie en die nu nog steeds
voortduurt. Het leeftijdverschil heeft nooit
in de weg gezeten. Het verschil van 13 jaar
wordt gevoelsmatig naar mate we ouder
worden steeds kleiner. We hebben altijd
een LAT-relatie gehad, ook toen mevrouw
Coenen in 1999 naar Eeckenrhode
verhuisde volgde ik een half jaar later naar
een eigen appartement op Eeckenrhode.’
Tonneijk en Coenen zijn dagelijks bij elkaar,
vaak op het appartement van Tonneijk
soms ook op dat van Coenen. Naast de
relatie die meneer Tonneijk met mevrouw
Coenen heeft is Tonneijk ook mantelzorger
voor mevrouw Coenen. Na het hartinfarct
van mevrouw Coenen in 2008 doet de heer
Tonneijk een deel van de zorg.

Wat is de meest bijzondere postzegel
die u heeft? ‘Eigenlijk zijn ze allemaal
bijzonder. Bijna iedere postzegel vertelt
een eigen verhaal over bijvoorbeeld
herkomst, serie, tijdsperiode en waarde.’
Hoeveel postzegels heeft u? ‘Geen idee!
Honderduizenden. Eigenlijk veel teveel.
Omdat ik niks weg kan doen is het een
klein beetje uit de hand gelopen. Zo af en
toe breng ik wat naar de veiling. Als het
dan weer te weinig oplevert ga ik er niet
snel weer naartoe. En zo komt het dat mijn
appartement uitpuilt van de postzegels!’

U bent samen met mevrouw Coenen
twee handen op een buik. Hoe zit dat?

Hoe bevalt het u op Eeckenrhode?

‘De vriendschap begon op een reis in
1991 die we ieder afzonderlijk geboekt
hadden naar Andalusië. Wij waren de
enige alleenstaanden van het gezelschap.
Dat maakte dat we gedurende de reis
samen optrokken. En dat klikte. Toen mijn
moeder overleed in 1996 is de vriendschap
overgegaan in een relatie. Mijn moeder
vond het namelijk maar niks dat ik haar in

‘Heel goed. We wonen hier in een
prachtige omgeving. En hebben hier heel
wat afgewandeld. We nemen ook nog wel
eens deel aan activiteiten. Gisteren zijn we
naar de uitvoering van het mannenkoor
‘Herenaccoord’ geweest. Dat was heel
gezellig! We hopen hier nog lang met veel
plezier te wonen.’
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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 champagne
ontbijt, 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

W W W. W I L L D E K R U I J F. N L
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Ik heb een hobby!

De hobby van… Pascalle Jacobs
(locatiemanager Eeckenrhode)
Kenia, met beide benen op de grond.
Sinds 12 jaar ben ik betoverd door Kenia.
In augustus 2002 was ik daar voor de
eerste keer en die eerste twee weken
deden zoveel met mij dat ik er sindsdien
15 keer geweest ben. We maakten er
vrienden, Keniaanse en Europese,
afgelopen jaar was ik bij een bruiloft in
Hamburg van een Duitse vriend die we
in 2002 in Kenia leerden kennen. Het is
altijd ‘thuiskomen’, de vriendelijkheid
van de mensen en de onbeschrijflijke
schoonheid van de natuur en dieren zijn
de mooiste facetten. Een safari zal dan
ook nooit vervelen. Een bewoonster heeft
mij eens gezegd dat ik iets moet gaan
doen met de foto’s. Dat is voor een later
tijdstip. Het zijn er zo’n 5000, van vele
dieren maar ook van o.a. een kerkdienst
die ik ooit bijwoonde in Ukunda waarvoor
Kenianen alles uit de kast halen om er
opperbest uit te zien om ruim drie uur te
zingen en te dansen. Prachtig!

Ontmoeting met adoptie olifant Wasessa,
Tsavo Oost, 23 september 2014.
de orde. Onlangs is daarbij gekomen dat
het crisis is. De extremistische beweging
Al Shabaab houdt huis in het noorden
van Kenia. Hoewel ver van waar wij
verblijven (921 km, meer dan EindhovenBarcelona!) zit de schrik er goed in en
heeft Kenia te maken met een negatief
reisadvies. Ebola is dichter bij Nederland
dan Kenia, toch is dat ook een reden
voor velen om Kenia te vermijden. En
dan is er de prijs van ivoor, die hoger ligt
dan goud. In Azië is er een enorme markt
voor ivoor, Chinezen betalen er grof geld
voor. In 2013 zijn op het gehele continent
maar liefst 30.000 van deze intelligente
reuzen afgeslacht, om nog te zwijgen
over het dreigende uitsterven van de
neushoorn.

Ondanks de betovering werd het de
afgelopen keer een ander verhaal. In
Kenia is veel aan de hand, u leest het
vast wel in het nieuws. Elke keer besef
je hoe rijk je eigenlijk bent, in september
van dit jaar echter des te meer. Je komt
in dubio, je wil iets doen, iets betekenen.
Bekenden sterven nog steeds aan
malaria, kinderen aan diarree. Met 3 tot
4 euro zijn ze gered. Dat is dagelijks aan
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‘Ik moet iets doen, wat kan ik doen?’,
vraag je je steeds af. Je wilt mensen
helpen, zowel zwart als blank heeft
het zwaar, en de ogen niet sluiten voor
bijvoorbeeld olifantenwezen die liefdevol
worden opgevangen als hun familie is
afgeslacht voor het ivoor.
We ontmoetten John Kiamba, ober in het
hotel waar we de eerste keer verbleven
en waar we elke keer mee afspreken. Hij
en zijn vrouw Otis hebben één dochter,
wat al opvallend is gezien de grootte van
een gemiddeld gezin. Zijn zoontje, dat hij
vernoemde naar onze vriend Axel, is 11
maanden oud geworden, gestorven aan
malaria. John zal nooit om geld vragen,
maar we merkten dat hij het zwaar had.
De hotels leeg, af en toe een delegatie uit
Nairobi waardoor hij 4 dagen per maand
werk heeft. Hij moet dus rondkomen van
zo’n €200,- per maand. Zijn vrouw heeft
geen werk meer. We kennen Tatiana
sinds ze 4 is. Nu is ze 15 jaar. We hebben
altijd gezegd dat Tatiana naar school
gaat. In de politieke crisis rondom de
verkiezingen in 2008 hebben we twee
jaar haar school betaald. Dan heb je het
over nog geen €200,- per jaar inclusief
boeken. John zoekt momenteel naar
een goed aangeschreven boarding
school voor Tatiana. Het gaat je aan
het hart als iemand die je kent in een
volledig uitzichtloze situatie zit, woorden
schieten dan tekort. Tatiana’s studie is
onontbeerlijk voor haar toekomst.

En dan de dieren. Vanuit Nederland had
ik geregeld dat we in Nationaal Park
Tsavo Oost een door ons geadopteerde
olifant Wasessa konden gaan bezoeken.
Er waren net een aantal jonkies aange
komen die zichtbaar gestresst waren,
ze hadden de meest vreselijke dingen
gezien en hun vertrouwen in mensen
was ver te zoeken. Wasessa, slachtoffer
van de ivoorhandel, was inmiddels groter
en ontfermde zich als een moeder over
de kleinsten. Zij gaan terug in de natuur
en ik hoop maar dat ze het redden. The
David Sheldrick Wildlife Trust monitort
de olifanten en geeft doorgaans updates,
zo kun je de door jou geadopteerde
olifant volgen. ‘I hope that he can walk
in peace’ schreef Prins Bernard eens
heel toepasselijk onder één van zijn
olifantentekeningen.
En ondanks deze voorbeelden, het zijn
er maar 2 van de velen die ik meemaakte,
is Kenia een land dat je gezien, geroken,
beleefd moet hebben. Er is géén ebola,
het strand in het zuiden staat op de 4e
plaats van de mooiste ter wereld, je kunt
er de meest geweldige safari’s beleven,
de mensen zijn er vriendelijk en bovenal:
Kenianen zijn blij met wat ze hebben
en niet ontevreden over hetgeen ze niet
hebben! Ik verheug me in elk geval weer
op het volgende bezoek aan dit prachtige
land!
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Gemak als core business…
Een interview met
Harold van de Meerendonk,
eigenaar van JAFRA
De redactie van U sprak met Harold
van de Meerendonk (38 jaar), eigenaar
van Zuivelhandel & Gemakwinkels
JAFRA. Harold heeft 5 gemakswinkels in
bejaardenhuizen/serviceflats. De zuivel
handel levert aan grootverbruikers
waaronder keukens, scholen en horeca.
De gemakswinkels zitten in Eindhoven
en Waalre en zijn onder meer gevestigd
in Wilgenhof en Kortonjo. De moeder van
Harold is het vaste gezicht in de winkel op
Eeckenrhode.

vaak ook een ontmoetingsplek. Het is
altijd heel gezellig. Zo worden de laatste
nieuwtjes naast de pakken zuivel en vers
brood met elkaar gedeeld.’

Hoe ben je in deze business terecht
gekomen?
‘Ik was in een ver verleden knecht van
de melkboer. De traditionele melkboer
die bij mensen thuis, deur tot deur de
zuivel kwam bezorgen. Ik ging als 5-jarige
jongen al mee. Het bedrijf waar ik werkte
is ooit gestart met paard en wagen.
Mijn werkgever had toen ook al een
groothandel en winkeltjes. Toen hij met
pensioen ging, 11 jaar geleden, heb ik de
winkels en de groothandel overgenomen.
Ik heb het aantal winkels vervolgens
uitgebreid naar vijf.’

Wat doet JAFRA precies?
‘De naam van de zuivelhandel doet
vermoeden dat het om alleen zuivel gaat.
Niets is minder waar. De zuivelhandel
is een groothandel met een volwaardig
assortiment waarmee we allerlei soorten
grootverbruikers beleveren. Met de
gemakwinkels leveren we vooral gemak
voor bewoners van de complexen waar
we gevestigd zijn. We ondersteunen
bewoners in het langer zelfstandig kunnen
blijven wonen.’

Waar komt de naam JAFRA vandaan?
‘Dat is een samenvoeging van twee
namen; Jan en Frans. Frans is mijn vader,
Jan was mijn oude werkgever, een soort
tweede vader. Die naam is ontstaan toen
ik het bedrijf heb overgenomen.’ Is het
niet raar om het bedrijf naar je vader en
werkgever te vernoemen? ‘Voor mij niet.
Ik heb die naam gekozen uit respect voor
mijn vader en ‘tweede vader’.’

Wat is jullie filosofie?
‘Voor de gemakswinkels is de service
graad het belangrijkste onderdeel. Als we
iets niet op voorraad hebben zorgen we er
doorgaans voor dat het de volgende dag,
of het volgende moment dat de winkel is
geopend voorradig is. Onze winkels zijn

Hoe is het assortiment opgebouwd?
‘In de eerste plaats kwaliteitsproducten,
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Harold van de Meerendonk
A-merken. Het is maar een kleine winkel,
dus het is een breed, maar ondiep assorti
ment. We hebben heel veel, maar per
categorie beperkte keuze op voorraad.
Speciale wensen worden zo snel mogelijk
vervuld.’
Wat zit er nou niet in het assortiment? ‘Dat
is een lastige vraag. Zoals gezegd kunnen
we alles leveren, maar hebben niet alles
op voorraad.’

specifieke wensen. Producten die ze al
jaren gebruiken zoals een speciale fles
cognac die we dan ook toevoegen aan het
assortiment. De wens van de klant staat
voor ons centraal.’

Er gaan wel eens geluiden op dat de
gemakswinkel duurder is dan de gewone
supermarkt. Hoe zit dat?
‘Dat klopt, wij zijn wat duurder. Wij
opereren op kleine schaal dichtbij onze
klanten. Een Jumbo of Albert Heijn zal
nooit een winkel op Eeckenrhode openen.
En zij zullen bijvoorbeeld ook niet de
boodschappen tot in de koelkast van de
klant bezorgen. Dat doen wij allemaal
wel. Wij proberen zoveel mogelijk aan
de wensen van de klant te voldoen.
Omdat veel van onze klanten minder
mobiel zijn kunnen we vaak hulp bieden.
Mensen kunnen bijvoorbeeld ook bij ons
op rekening kopen en maandelijks een
factuur ontvangen. Het is niet eerlijk om
onze prijzen te vergelijken met die van een
grote supermarkt.’

Wat zijn de best verkopende artikelen?
‘Dat is voornamelijk voor de broodmaaltijd,
brood, beleg, zuivel etc. De bewoners van
Eeckenrhode zijn zoetekauwen en roken
bijna niet. Ook wordt er regelmatig een
flesje sterk gekocht. Omdat Eeckenrhode
een eigen keuken heeft wordt er weinig
voor de warme maaltijd verkocht. Maar,
we hebben ook vlees in het assortiment.
Indien gewenst leveren we de ingrediënten
voor een 5-gangen diner!’

Hoe ziet een typisch Eeckenrhode
boodschappenmandje eruit?
‘Halfje volkoren, een pak volle melk, een
doosje bonbons van Vermeulen, een flesje
Dreft en rosbief. Maar eigenlijk is er niet
één standaard boodschappenmandje.
Mensen op leeftijd hebben vaak hele

Nog even voor het gemak jullie
openingstijden?
‘Dinsdag, donderdag en zaterdag van
10.00 tot 12.00 uur.’
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In memoriam

In memoriam

Mevrouw De Kruif

Mevrouw Smit

1 mei 1924 – 28 oktober 2014

27 juli 1932 – 18 november 2014

Willy de Kruif - Lambermont trouwde
in 1947 met Arie en kreeg 8 kinderen.
Naast de zorg voor de kinderen had
ze een uitgebreide vriendinnen
club waarmee ze tenniste, badminton
speelde en bridgete. Toen Arie over
leed besloot Willy dichter bij de
kinderen en iets beschermder te gaan
wonen en zo kwam ze in 2004 op
Eeckenrhode terecht. Aanvankelijk
nam ze actief deel aan de ledenverga
deringen, bridgeactiviteiten, spelletjes
middagen en de maandag- ochtend
gym. De laatste jaren maakte haar
lichamelijke en geestelijke gezondheid
het steeds moeilijker om nog actief
op Eeckenrhode aanwezig te zijn. Ze
trok zich terug op haar appartement
waar wij kinderen haar bezochten. Vast
ritueel van deze bezoekjes waren de
puzzels uit de krant die we gezamen
lijk deden. In mei heeft ze haar 90e
verjaardag nog gevierd met al haar
kinderen en kleinkinderen. Dat was
een prachtige dag. Daarna ging haar
gezondheid hard achteruit en op 28
oktober 2014 is zij in haar eigen appar
tement gestorven.

Hoewel mijn
moeder, Margrete
Smit, maar
erg kort op
Eeckenrhode
heeft mogen
wonen, wil ik toch
op deze plaats
enkele woorden
aan haar wijden.
Na een zeer actief
leven, niet alleen als werkende
vrouw in het onderwijs en moeder,
maar ook in de wereld van de
jazzmuziek, werd haar gezondheid
langzaam wat minder. Zij heeft een
jaar geleden haar appartement op
nummer E2 gekocht en begon dat
voortvarend op te knappen. Ze
verheugde zich erg op het wonen
daar, mede door de zeer warme
ontvangst door de nieuwe buren
en medebewoners. Daarvoor wil
ik, namens haar, iedereen dan ook
hartelijk danken. Na een moeilijke
periode van ziek zijn en proberen
te revalideren, is Margrete op 18
november bij ons thuis overleden.

Wij zijn personeel en zorg van Eeckenrhode en
Anne Care zeer dankbaar dat zij het mogelijk
gemaakt hebben dat
mijn moeder tot het
eind toe op Eeckenrhode
heeft kunnen blijven.
Namens alle kinderen,
Willy Swinkels –
de Kruif

Wij herinneren haar als een zeer
levenslustige, ondernemende vrouw
en zullen haar betrokkenheid bij ons
en al haar vrienden zeer missen.
Namens de familie,
dochter Inge

12

winter editie

Eeckenrhode in beweging
En... het werd een zij
Nadat sommige bewoners een aantal
keren zwaar teleurgesteld werden.
Een aantal keren door een dichte deur,
andere keren door een wel heel trage
reactie en in een enkel geval door
ongewenste, soms eenzame opsluiting,
was het hoog tijd voor een besluit.
Maar, voordat dat besluit genomen
kon worden moesten er tal van keuzes
worden gemaakt. Het geslacht, de
intonatie, de aankleding en natuurlijk de
bekostiging.

juiste keuzes gemaakt? Op welke manier
zou haar toegang worden gegeven tot
Eeckenrhode? Welke ondersteuning
werd geboden?
Op het moment dat ik dit schrijf lijkt het
erop dat het allemaal goed met haar is
gekomen. Ze wijst inmiddels dagelijks
vele mensen de weg op Eeckenrhode.
De leesbaarheid van de etageknopjes
laat nog even te wensen over. Maar haar
duidelijke ‘ETAGE A’ laat weinig te raden
over. Haar grote zus zal de komende
weken haar opwachting maken. Zodat
ook de maaltijden, verhuizingen en
scootmobiels weer van A naar E en vice
versa kunnen worden getransporteerd.
Eeckenrhode is weer een beetje meer
mens geworden met onze pratende
liften.

Want dat hij of zij geld zouden gaan
kosten dat was al snel duidelijk. We
hadden het hier namelijk niet over een
reguliere vervanging, maar over het
scouten van een nieuwe persoonlijk
assistent voor alle bewoners en
bezoekers van Eeckenrhode. En dan
komt het heel nauw. Ze mocht niet te
jong en niet te oud zijn, beschikken over
correcte omgangsvormen en vooral luid
en duidelijk spreken, met het gevoel
OSM (ons soort mensen) te zijn. We
hebben nog even gedacht over een man,
middelbare leeftijd. Die viel toch al snel
af. Als je namelijk iedere dag met hem
(of haar) te maken zou krijgen, zou de
vriendelijkheid en warmte van een vrouw
toch prettiger zijn. Of we dan in zouden
zijn voor iets androgiens? Dat is toch
een beetje vlees noch vis, werd al snel
gevonden. En ze zou ook niet alleen
komen... Er zou een grote zus of broer
volgen. De nieuwsgierigheid van de heer
Albarda werd al snel gewekt. Waren de

Nieuwe
bewoners
Wij heten welkom op Eeckenrhode:
Mevrouw Spiekman
Mevrouw Kan
Echtpaar Bannenberg
Mevrouw Alleman

De komende periode verwachten wij
te verwelkomen:
Echtpaar Verhoeven
De heer Van der Meeren
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EECKENRHODE
HISTORIE:
Eeckenrhode vroeger en nu,
op naar het 55-jarig bestaan.
Deel 4: jubileum in zicht…
In de aanloop naar het 55 jarig jubileum
van Eeckenrhode, wat zal worden gevierd
op 28 juni 2015, passeert in elke ‘U’ een
stukje historie de revue.

Het wordt steeds meer kiezen uit het
materiaal dat bewaard is gebleven en
wat in de loop der tijd door bewoners
beschikbaar is gesteld. In de volgende
‘U’ lente-editie, zult u foto’s van wijlen
mevrouw Huizinga te zien krijgen. Zij
archiveerde veel foto’s van het 40 jarig
jubileum en heeft een stuk verleden van
Eeckenrhode hiermee in ere weten te
houden.

De hal van vroeger.

In de documentatie van het 25-jarig
jubileum, dat gevierd werd op 2 oktober
1985, werd de toen laatst gearriveerde
bewoner voor het jubileum, uitgenodigd
te vertellen over zijn ervaringen over het
wonen en leven op Eeckenrhode. De heer
Greenhorn werd hiervoor geïnterviewd.
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hier beschermd en je hebt het gevoel
ergens bij te horen.’
En verder…
‘In tijden als deze, waarin zoveel mensen
allerlei onuitsprekelijke ellende moeten
doormaken (denkt u eens aan Libanon,
Zuid-Afrika, Afghanistan, Oeganda
etc), waarvan wij vaak door de televisie
getuigen kunnen zijn, moeten wij dubbel
dankbaar zijn dat wij goed verzorgd
worden en in deze mooie natuur mogen
en kunnen leven. “Laten wij allen ons
best doen van deze dankbaarheid blijk te
geven. Overigens, willen wij hier gelukkig
zijn, dan moeten wij niet alléén blijven
maar naar anderen toe gaan, met anderen
bevriend raken. Geluk heeft óók een
schoenlepel nodig!’

Bewijs van lidmaatschap.

Helaas is er niets meer te vinden over deze
voormalig bewoner of zijn nabestaanden.
Bepaal voor uzelf als lezer of hetgeen er
in de afgelopen 30 jaar geschreven werd,
zoals onderstaande tekst, nog steeds
actueel is…
‘Wat in Eeckenrhode opvalt is dat alle
hulpen zo open hartelijk zijn voor iedere
bewoner. Verder, dat het na het wonen in
een stad in en om het huis wel eens al te
stil kan zijn. Ik ben daarom blij buren te
hebben en deze te horen en ontmoeten.
In vergelijking met hetgeen ik hoor van
andere serviceflats hier en daar elders,
zijn de dingen in Eeckenrhode prima
in orde en wordt de zaak goed gerund.
Gelukkig blijken de meeste bewoners zich
dat ook wel te realiseren. Je leeft

Jaren 60 zwart wit.

Personeel vroeger, links wijlen Annie de Graaf.
Foto beschikbaar gesteld door Annie’s broer.
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Activiteiten terugblik…
Duo Appassionata en Eeckenrhode
culinair met een wildlunch
De salon van Eeckenrhode was op 9
november, een mooie zondag, helemaal
vol. Duo Appassionata, bestaande uit
pianiste Marie-Louise Schwab en cellist
Tomas Nvylt brachten een prachtig
concert waar je soms een speld kon
horen vallen. Zij hebben een uitgebreide
CV op muzikaal vlak en spelen sinds
15 jaar samen. Wij zien ze graag nog
eens terug met een ander programma,
zij zelf waren heel enthousiast over
Eeckenrhode en de sfeer. Ze aten
graag mee, maar moesten door naar
Sandpoort voor nog een optreden.
Het keukenteam was ondertussen enorm
hard aan het werk. Voor maar liefst 64
personen bereidden zij de wildmenu’s
voor. De reacties op de dag zelf en zeker
ook in de week erna spraken voor zich.
Daar willen wij alle gasten dan ook eens
hartelijk voor bedanken, want daar doen
wij het voor!

Kruidnagelijs met een stoofpeertje.
Herfstproeverij
Verrassing na verrassing kwam voor
bij tijdens de herfstproeverij op 12
oktober. Weet u het nog? Gerechtjes
met geitenkaas, gerookte zalm, truffel
room, Garnituren als kletskoppen,
komkommercrème en een smakelijke
tomatenjam, die na proeven, nog eens
proeven en navraag bij de kok niet
alleen uit tomaten maar ook uit vruchten
bestond. Goed geproefd dames.

Duo Appassionata

Als vreemde eend in de bijt, stond er
in de salon een grote machine, een
soort centrifuge. Later bleek het een
ijsmachine te zijn. Want aan het einde
van de proeverij werd iedereen verrast
met heerlijk eigengemaakt kruidnagelijs
met een stoofpeertje.
Zeer voldaan en trots op de koks Mart
en Thomas en hun team ging iedereen
huiswaarts om verder te genieten van
deze geslaagde zondag.
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goede sfeer die hij heeft ervaren en
stelde het enorm op prijs dat men zo
genoten had.

Muziek op Eeckenrhode met
Herenaccoord uit Valkenswaard
Met 30 man sterk kwam het enige
mannenkoor van Valkenswaard op
zondag 7 december naar Eeckenrhode.
Zij vertolkten een zeer gevarieerd reper
toire van Franse chansons tot Elvis en
van The Mama’s and the Papa’s tot Guus
Meeuwis. Het koor bestaat dit jaar 25
jaar en onlangs vierden zij dit jubileum
in een volle kerk in Valkenswaard. Er
werd geluisterd maar ook meegezongen,
bewoners en gasten beleefden weer een
gezellige middag met elkaar! Het koor
was op Eeckenrhode naar een tip van
onze eigen huismeester, wiens vader in
het koor zingt.

Carel ter Linden
Carel ter Linden en Mirjam Karres
In een overvolle zaal genoot men op
zondag 30 november van de prachtige
gedichten van Carel ter Linden, emeritus
predikant, bij het grote publiek bekend
als (informeel) hofpredikant van de
Koninklijke Familie, aangevuld met
knap gespeelde muziekstukken, zonder
bladmuziek aanwezig, van Mirjam
Karres. Mirjam dochter van de pianiste
Ariane Karres-Veelo, studeerde piano
aan het Sweelinck Conservatorium
te Amsterdam bij Willem Brons en
vervolgde haar studie voor kamermuziek
bij Mila Baslawskaja. Gedichten uit
het leven gegrepen, herkenbaar,
soms emotioneel en soms met humor.
Inmiddels 81 jaar doet Carel ter Linden
nog uitsluitend wat hij leuk vindt om
te doen. Hij bedankte achteraf voor de

Verkoop Boschman en Roij
Agenda’s, kerstkaarten, kalenders en
boeken uit de boeken top 10 werden
op 8 december te koop aangeboden
door Boschman en de Roij., dochter
van een bewoonster van Eeckenrhode.
Van verschillende kerstkaarten gaat
een deel naar goede doelen, zoals
Amnesty International, Nierstichting,
KWF, Stichting Hulphond, Warchild en
Cliniclowns, te meer een reden om deze
verkoop te laten plaatsvinden.

Herenaccoord uit Valkenswaard.
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Op Eeckenrhode wonen 200 engeltjes!
In de afgelopen weken mochten ze
weer even uit de doos. Bijna 200 engel
tjes, in 25 jaar verzameld door mevrouw
Kwakernaak. Een genot om te zien.
Kleurrijk, van allerlei materialen, uiteen
lopende stijlen, meerdendeel handwerk.
Op 6 januari waren de bewoners van
Eeckenrhode uitgenodigd om de bijzon
dere verzameling te bekijken voordat ze
weer gaan slapen tot het volgende kerst
feest.

Een gezellige kerstbrunch.
Eeckenrhode Culinair
met een kerstlunch
Samen kerst vieren, dat was de sfeer
tijdens de kerstlunch op tweede kerstdag
vrijdag 26 december. Iedereen kreeg bij
ontvangst een glaasje Prosecco om op
een prettige kerstlunch te proosten.
Familielid Irene Copray las het kerstver
haal voor dat, zoals al een aantal jaren,
aangeleverd werd door Domina Westra.
In gezelschap van elkaar, bewoners
en hun familie, werd genoten van een
heerlijk drie gangen menu. Eeckenrhode
kan terugkijken op een mooie middag.

Nieuwjaarsborrel.
Nieuwjaarsborrel 2015
Een nieuw jaar is aangebroken. Men
schudde elkaar de hand op 11 januari
om de beste wensen over te brengen.
Dit alles onder het genot van een glaasje
en hapje. Op de achtergrond werd de
veelzijdige muzikale omlijsting verzorgd
door allround pianist Wikke van Wers
hoven. Hij heeft piano gestudeerd aan het
conservatorium in Tilburg. Daarnaast het
D.M. diploma en het certificaat koordi
rectie behaald en is repetitor en drummer
op professioneel niveau. Tijdens deze
gezellige borrel nam Michael Klok de
honneurs waar namens het bestuur van
Eeckenrhode om een toast uit te brengen.
Hij liet ons even stil staan bij de tijd en
tevens deed hij de aankondiging van het
55-jarig bestaan van Eeckenrhode dat op
28 juni gevierd zal worden en uitte hij de
wens dat het een mooi jaar mag worden,
in goede gezondheid!

Oudejaarsborrel
Veel bewoners, enkelen met familie
of vrienden, sloten op woensdag 31
december 2014 samen het jaar 2014 af
onder het genot van de toepasselijke
oliebollen, appelbeignets en glühwein.
Terug kijken op het afgelopen jaar hoort
er ook bij, een ieder heeft het op zijn of
haar manier beleefd. Het mooie is dat we
het op Eeckenrhode ook kunnen delen
met elkaar.

18

winter editie

In memoriam
Mevrouw Latjes

18 oktober 1921 – 8 november 2014

Kinderen spelen in de sneeuw
op Eeckenrhode.

Op 18 oktober 1921 werd Mieke
geboren in Deelshurk. Na de
bevrijding van Valkenswaard in 1944
zou de oorlog pas echt een rol in
haar leven gaan spelen. Jan Latjes
uit Amsterdam, in Duitsland te werk
gesteld, daar door de Amerikanen
bevrijd en op weg terug naar huis,
kwam zolang de rest van Nederland
nog niet was bevrijd, bij haar tante
aan de Heistraat te wonen. Mieke
trouwde met hem in 1949. Ze ging
manlief achterna en verhuisde
naar Amsterdam. In de hoofdstad
kon Mieke niet wennen en daarom
verhuisden ze naar Eindhoven.
In 1959 verhuisde het gezin
met inmiddels 5 kinderen naar
Valkenswaard. In 1987 verloor zij
haar Jan. Het waren ook de jaren van
reizen over de wereld, het beoefenen
van haar hobby’s en het aanleggen
van haar verzamelalbums. En het
waren de jaren van het op orde
houden van haar tuin en huis,
waar zij op hoge leeftijd graag in
werkzaam was. Als gevolg van
lichamelijk ongemak, verloor Mieke
haar zelfstandigheid en verhuisde zij
in 2011 naar serviceflat Eeckenrhode
in Aalst-Waalre, waar zij op zaterdag
8 november 2014 overleed.

Gedicht

Sneeuw
De eerste sneeuw, ze is nog vers
Roept een verlangen op
Weer eens kind te zijn
Te stoeien, te glijden en uit
te glijden,
Te vallen en weer neer te vallen
Om je dan tastend maar weer op
te richten
Te lachen met jezelf en met
de anderen
En de mooiste sneeuwfiguren
te boetseren
Zelfs als je in je warme huis zit
Zie je de beelden voor de geest
verschijnen
En onbewust op je gelaat
verschijnt
De blijdschap van
kindgelukkig zijn
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Activiteiten vooruitblik…

Januari 2015 t/m april 2015
de drang om te blijven zingen bestaan
en toen hij enkele ex-collega’s van de
bas-bariton sectie van de Osse Opera
hierover polste ontstond het idee om
een trio te vormen om negro-spirituals
te gaan zingen. Het trio zingt diverse
bekende en soms minder bekende,
een- of tweestemmige negro-spirituals.
In de tweede helft van de vorige eeuw
was deze muzieksoort vrij populair in
Nederland, maar de laatste tijd hoor je er
niet zo veel meer van. Toch blijkt dat de
muziek vooral bij de wat ouderen onder
ons nog heel bekend is. Songs zoals
‘Down by the riverside’ en ‘Swing low,
sweet chariot’ zullen u zeker bekend
voorkomen.

Winters culinair.
Zondag 25 januari 13.00 uur
Culinair winter:
Erwtensoep en stamppot

Eigenlijk lust iedereen het, erwtensoep
en/of een lekkere smeuïge stamppot.
Een heerlijk winterbuffet mag niet
ontbreken in deze tijd.
Naast de vers gemaakte erwtensoep
kunt u een keuze maken uit drie soorten
stamppot en enkele bijgerechten, die in
buffetvorm gepresenteerd worden door
de eigen keuken van Eeckenrhode. Wij
wensen u smakelijk eten!

Het trio bestaat uit: Arnold Siemons,
toetsen, Mathieu Janssen-Duijghuijsen,
bariton en Ton van den Boom, bas.

“Gospel Trio Oss”.

Zondag 8 Februari van 11.00 – 12.30 uur

Muziek op Eeckenrhode:
Koffieconcert met het ‘Gospeltrio Oss’
Het ‘Gospeltrio Oss’ is begin 2013
ontstaan op initiatief van Ton van den
Boom, bijna 31 jaar als koorzanger en
solist verbonden aan de Osse Opera.
Na zijn afscheid, eind 2012, bleef toch
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Zaterdag 14 februari

Woensdag 25 februari 15.00 uur

Zoals u dat gewend bent krijgt u die
ochtend iets lekkers aangeboden bij de
koffie en Stichting Aalst Vooruit zorgt
weer voor een klein presentje voor alle
bewoners.

Voortaan vinden de openingen van de
exposities plaats op de woensdag ,
vanwege de komst van de bridgeclub
Le Monastère die vanaf 7 januari
op Eeckenrhode komt bridgen op
donderdagen.

Valentijnsdag

Opening nieuwe expositie

Zondag 8 maart van 11.00 – 12.30 uur
Muziek op Eeckenrhode:
Koffieconcert met “Klarinettesque”

Klarinettesque bestaat uit de
klarinettisten Carlijn van de Kraats,
Jenny Grootens en Saskia Martens op
besklarinet en Ralph Brummans op
basklarinet. Zij kennen elkaar van hun

Haring happen op Aswoensdag.
Woensdag 18 februari 16.00 – 17.30 uur
Haringbuffet

De carnaval leeft niet echt onder de
bewoners van Eeckenrhode. Toch doen
we aan de afsluiting graag mee. Het
traditionele haring happen is een aantal
keren druk bezocht in de afgelopen
jaren. U kunt om 16.00 terecht in de
salon om een heerlijke haring te komen
eten en een glaasje te drinken. In
verband met de filmavond duurt het
haring happen tot 17.30 uur.

Kwartet “Klarinettesque”.

Zondag 22 februari 13.00 uur

conservatoriumtijd. Samen musiceren,
maar ook de mensen iets te vertellen
hebben “Spreken met muziek en
woorden” is wat Klarinettesque doet.
De ene keer is er wat meer aandacht
voor het woord bij de muziek, de
andere keer ligt de nadruk meer bij de
muziek. Vandaag, tijdens dit concert,
spreekt Klarinettesque voornamelijk
via de muziek. Muziek met een ZuidAmerikaans tintje: tango’s, merengues,
uptempo en soms wat melancholisch.
Een sfeervolle aankleding van een
mooie zondagochtend.

Eeckenrhode culinair: Italiaans buffet
Deze zondag verrast de keuken u met
een Italiaans buffet, met uiteraard
typisch Italiaanse heerlijkheden.

Culinair Italiaans.
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Zondag 22 maart 13.00 uur

iedere week fanatiek geoefend en met
veel plezier treden zij op in Eindhoven
en verre omgeving. Dit altijd met veel
succes. Zeker ook omdat zij door de
grote verscheidenheid aan liedjes een
breed publiek kunnen bereiken.
Het koor is opgericht in 2006 door Tonny
Kruter en Ineke Wilbrink. Tonny werd
dirigente van het koor, wat haar heel
goed afging, totdat zij helaas vorig jaar
is overleden.
Op dit moment zijn er twee dirigentes en
pianisten verbonden aan het koor.
19 April zullen dirigente Ineke Wijtzes en
pianiste Truus van de Gugten de dames
begeleiden. Ineke zingt zelf in drie koren
en dirigeert nog een vierde koor terwijl
Truus zowel solo-zangers als ook enkele
koren begeleidt met haar pianospel.
Een boeiend repertoire wordt voor u
samengesteld, voor ieder wat wils!

Lenteproeverij

De keuken van Eeckenrhode heeft
meermalen bewezen dat zij een talent
hebben voor proeverijen. Ieder seizoen
leent zich hier uitstekend voor. Nu is
het weer tijd voor een lenteproeverij
met seizoen producten op eigen wijze
klaar gemaakt. Laat u zich ook nu weer
verrassen!

Maandag 6 april 13.00 uur

Tweede Paasdag Paaslunch
Het Paasfeest wordt jaarlijks op
Eeckenrhode gevierd, en ook in 2015
kunt u aanschuiven bij een warme
paaslunch in de salon van Eeckenrhode,
samen met uw familie en gasten.

Speciale
activiteiten
in 2015

“Tieners van Toen”.
Zondag 19 april

Zondag 28 juni 14.00 uur

“Tieners van Toen”

Jubileumviering “Eeckenrhode 55 jaar”

Op zondag 19 april komt het Zanggezel
schap “Tieners van Toen” voor ons
optreden. Het koor telt 35 vrouwelijke
leden tussen de 55 en 80 jaar. Zij zingen
liedjes uit de jaren ‘50, ‘60 en ‘70. Door
de jaren heen hebben zij een gevarieerd
en afwisselend repertoire opgebouwd
met onder andere musicalsongs, ever
greens en ook zeer bekend in het oor
klinkende liedjes.
De “Tieners van Toen” zijn geen profes
sionals, maar wel staan professiona
liteit én gezelligheid voorop. Er wordt

Een bijzondere dag voor u, uw familie en
vrienden. Noteer deze datum vast in uw
agenda. Het speciale programma volgt.

Zondag 8 november 2015
Kinderen koken!

Een datum om te noteren in uw agenda
en ook om door te geven aan uw (klein)
kinderen! Op deze dag kunnen uw (klein)
kinderen (onder begeleiding van maar
liefst drie super koks) hun kookkunsten
laten zien op Eeckenrhode.
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Exposities op Eeckenrhode
Kunst in huis
Lopende expositie t/m einde februari 2015
De werken van twee kunstenaars, mevrouw Miriam Roozen en Willemien
der Kinderen zijn te bewonderen in de hal en salon van Eeckenrhode.

In de hal en bij binnenkomst salon hangen
foto’s en schilderijen van wijlen mevrouw
Miriam Roozen, voormalig bewoonster van
Eeckenrhode. Geboren te Heemstede op
3 augustus 1936, overleden op Eecken
rhode te Waalre op 16 maart 2014. Voor
namelijk foto’s maken was haar dagelijks
werk en tot het eind heeft zij altijd haar
camera bij zich gehad. Daarnaast heeft
zij zeer diverse schilderwerken gemaakt
die de familie beschikbaar stelt voor deze
expositie. Met hulp van een bewoonster
en haar vriendinnen is de diversiteit zicht
baar en hebben zij er een mooi geheel
van gemaakt. Miriam Roozen, zij was een
markante, artistieke persoonlijkheid met
een grote onafhankelijkheid van geest.
Zij was erg geïnteresseerd in mensen en
wist hen op een speciale manier aan zich
te binden. Twee van haar boeken lagen
ter inzage bij de opening van de expositie,
‘Waor ziede ge dé nog’ en ‘Den Innemende
Uitlaat’, inmiddels zeldzaamheden daar ze
niet meer verkrijgbaar zijn.

Willemien der Kinderen’s werken sieren
de overige ruimte van de salon. Zij houdt
zich bezig met macrofotografie, wat vaak
spectaculaire foto’s oplevert. Willemien:
‘Geïnspireerd door mijn man, die zo’n 35
jaar fotografeert, ben ik sinds een aantal
jaren zelf gaan fotograferen en heb me
meteen in de digitale diepte gestort.
Ook ben ik lid geworden van Fotokring
Riethoven. Door de maandelijkse bespre
king van de foto’s, gemaakt door onze
leden, doe ik veel kennis en inspiratie op.
Wat me vooral boeit, is om onderwerpen
zodanig van dichtbij vast te leggen, dat de
foto ook nog ruimte overlaat voor de eigen
fantasie van de toeschouwer. Soms druk
ik af in kleur, soms in zwart-wit. Verder
bezoek ik in mijn vrije tijd zowel de lande
lijk bekende, als regionale en internatio
nale fototentoonstellingen.’
De volgende expositie wordt geopend op
woensdag 25 februari om 15.00 uur.
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