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Buurtbus Waalre, wel zo handig!

Volgens de astronomische en
meteorologische gegevens is het winter.
Toch hebben we nog niet veel winter
gehad. Het klimaat lijkt te veranderen, de
duik in de Noordzee was voor velen bijna
prettig te noemen, soms is het jas uit, jas
aan en raken wij en raakt ook de natuur
wat in de war. Stel dat het zodanig gaat
veranderen dat we sinaasappelplantages
kunnen gaan aanleggen of dat er al in juli
een nieuwe appeloogst is. Gelukkig... we
hebben er niets over te zeggen. Er blijft dus
één mogelijkheid open en dat is afwachten
en het laten komen zoals het komt. En dat
geldt voor iedereen en alles. Een nieuw
jaar, de Eeckenrhode nieuwjaarsborrel
is net achter de rug, en de redactie gaat
voor u in 2016 weer mooie magazines
vervaardigen. De redactie wenst dat u van
deze eerste editie in het nieuwe jaar geniet.
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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

De gang op de B verdieping is bijna
gereed. Na alle punten vanuit de
bewoners en eigenaren te hebben
verwerkt ziet de gang er anders
uit dan de A gangen, en wordt het
ervaren als ‘warmer’. Vanwege het
behang en zwevend plafond, waar op
later tijdstip bijvoorbeeld gemakkelijk
bekabeling in te leggen is, is de
akoestiek ongelofelijk verbeterd. Ga
de nieuwe gang gerust eens bekijken
en ‘beluisteren’!

Meer tijd voor familie en en vrienden
We zijn in de maand van de Homo Adidas
beland, mensen van middelbare leeftijd die
zich per 1 januari hebben voorgenomen meer
te gaan bewegen. En vervolgens drie maal
per week luid puffend door straten en lanen
hollen. Om uiteindelijk in februari te stranden
met blessures aan knieën en enkels. Bent u
het jaar ook gestart met goede voornemens?
In 2015 vierde Eeckenrhode haar 55-jarig
jubileum. We kunnen terugkijken op een
jaar vol bijzondere en leuke activiteiten
die voor een deel ook in het teken van het
jubileum stond; het jubileumconcert van het
Philipskoor, de jubileumdag met oldtimers,
Kinderen Koken en de Rembrandtwandeling
om maar even wat te noemen. Als wij kijken
naar de top 10 goede voornemens dan zien
we opeenvolgend afvallen op 3, sporten op
2 en het meer tijd doorbrengen met familie
en vrienden op 1. Laat ik u voor wat betreft
goede voornemens geruststellen. Het
activiteitenprogramma van Eeckenrhode voor
2016 biedt u volop mogelijkheden om uw
familie of vrienden weer eens uit te nodigen
om een leuke tijd te hebben op Eeckenrhode.
Namens het bestuur van de VvE wens ik u
een gelukkig en gezellig 2016!

Op 1 december heeft kok Thomas
Lijdsman een nieuwe baan in
’s Hertogenbosch. Dit konden we niet
ongemerkt voorbij laten gaan.
Bewoners en collega’s hebben
een mooi bedrag aan hem kunnen
schenken voor zijn afscheid.

Thomas, Hilda, Jason en Mart

Michael Klok
bestuurder VvE Eeckenrhode

Jaap Bekkers heeft inmiddels het
stokje overgenomen. Succes Jaap en
welkom op Eeckenrhode!
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Interview de heer en mevrouw Fentener Van Vlissingen

Wereldreizigers uit Helmond

Herman en Betty Fentener van Vlissingen
De redactie van U had een bijzonder
gesprek met Herman en Betty Fentener
Van Vlissingen, sinds 2014 bewoners
van Eeckenrhode. Het gesprek werd
gedomineerd door de grote hoeveelheid
reizen en internationale ervaringen.

houdt zich nog steeds bezig met de
productie en verkoop van bedrukt textiel
in binnen- en buitenland. Mijn vader,
Pieter de Vierde, runde het bedrijf samen
met zijn broer Jan. Mijn oom Jan richte
zich op de afzet in Afrika, mijn vader op
markten buiten Afrika. Vlisco is in 1846
opgezet door Pieter de Eerste. Ik heb
Economie gestudeerd aan de Nederlandse
Hogeschool Rotterdam, tegenwoordig de
Ersamus Universiteit. Na mijn kandidaats
heb ik veel rondgezworven in Afrika
ingegeven door de bedrijfsactiviteiten van
Vlisco. Oom Jan nam mij regelmatig mee
op reis. In 1952 heb ik mijn studie hervat
en in 1954 mijn doctoraal behaald.”

Waar komt u vandaan?
De heer Van Vlissingen: “Ik ben in 1924
geboren in Helmond en heb daar vanaf
mijn geboorte tot 2014 met verschillende
interrupties gewoond. Ik had twee
zussen, mijn oudere broer is na drie
maanden overleden. Mijn vader was
directeur bij katoendrukkerij Vlisco,
een Helmonds bedrijf. Vlisco hield en
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Mevrouw Van Vlissingen: “Ik ben geboren
in Londen. Mijn ouders woonden in die tijd
in Birma en waren op verlof in Engeland.
Ik ben opgegroeid in een gezin met vier
kinderen; twee jongens en twee meisjes.
Tot mijn 6e heb ik in Rangoon (Birma)
gewoond. Omdat het opvoeden van mijn
oudste broer die gehandicapt was in
Rangoon onmogelijk was hebben mijn
ouders besloten om terug te keren naar
Nederland. Mijn vader heeft mijn moeder,
die Ierse was, in Rangoon ontmoet.
Hij werkte voor handelsfirma Hecht &
company. Deze firma handelde o.a. in
een stof die werd gemaakt door P. van
Vlissingen & Co. (het latere Vlisco). Mijn
vader ging werken bij Vlisco in Helmond.
Vlisco zocht iemand die niet uit de familie
kwam om een directeurspositie in te
vullen. Mijn moeder had daarvoor nooit
in Nederland gewoond. Mijn vader is vlak
voor de oorlog in 1939 op 51-jarige leeftijd
overleden. In 1944 is mijn oudste broer
door een bombardement omgekomen.
In 1945 ben ik vanuit Nederland met
mijn moeder en zusters naar Engeland
verhuisd. Al op 18-jarige leeftijd ben ik
in Londen aan de slag gegaan bij de
Overseas Motor Transport Company,
een bustransportfirma die buslijnen
in Oost-Afrika exploiteerde. Ik startte
daar bij de telefooncentrale en kan nog
steeds het riedeltje - “Goodmorning
Overseas Motor Transport Company,
how may I help you” - plus alle nummers
herhalen alsof het de dag van gisteren
was. In 1948 ben ik getrouwd met een
Engelsman en zijn we geëmigreerd naar
Toronto, Canada. Daar vandaan ben ik
naar New York verhuisd en vervolgens in
1949 met de Queen Mary (toen grootste
schip ter wereld) weer teruggegaan naar
Engeland. Daar ging ik aan de slag in de
filmbusiness in Maidenhead, een plaats
ten Zuidwesten van Londen, waar wij
ook woonden. Daar is mijn zoon Terence

John geboren. In 1956 zijn we verhuisd
naar Miami. Daar hebben we 7 jaar
gewoond en heb ik gewerkt bij de afdeling
reserveringen van luchtvaartmaatschappij
Eastern Airlines. In Miami is in 1961
mijn dochter Doreen Ann geboren. Na
Miami hebben we nog even in Charlotte,
North-Carolina gewoond. In 1963 ben ik
weer teruggekeerd naar Nederland. In
die periode ben ik gescheiden van mijn
Engelse echtgenoot.”

Betty Hoogenboom
Hoe heeft u elkaar leren kennen?
“Herman en ik kenden elkaar al vanaf de
kleuterschool doordat onze vaders bij de
Vlisco werkten. Omstreeks 1943 raakten
we goed bevriend maar scheidde onze
wegen. In de tijd dat ik in Miami werkte
ging ik iedere zomer enkele maanden op
vakantie in Nederland. Via mijn werkgever
kon ik spotgoedkoop vliegen. Tijdens deze
vakanties kwam ik al mijn vrienden uit
Helmond en ook Herman tegen. Toen mijn
kinderen en ik in 1963 terug kwamen in
Nederland kreeg ik een relatie met Herman
en besloten we kort daarna te trouwen.”

5

winter editie
nu nog steeds, als Helmonds bedrijf, de
trendsetter in Afrika met bedrukt textiel.”

Goede tijden slechte tijden
“Vlisco is altijd succesvol geweest maar
heeft ook een hele moeilijke periode
gehad. Na de de grote depressie in 1929
stond Vlisco in 1936 aan het randje van het
faillissement. Na 1938 begon de zaak weer
aan te trekken en in 1961 beleefde Vlisco
zijn hoogtepunt voor wat betreft aantallen.
We produceerden toen 50 miljoen yards
stof. Wij deden alles in yards omdat
we voornamlijk georiënteerd waren op
Engelse kolonies. Op dat moment werkten
er 3.600 mensen voor Vlisco, waarvan 600
zogenoemde handdrukkers.

Herman speelde vroeger accordeon en piano
Wat waren de meest indrukwekkende
periodes?
Mevrouw van Vlissingen: “Overal
waar ik woonde heb ik ook gewerkt
en de verschillende culturen echt
meegekregen. De Londen-tijd was echt
heel indrukwekkend; ik was jong en erg
onder de indruk van de ‘underground’, de
Engelse cultuur, de chique met bolhoed
geklede heren, de hele deftige buurt waar
ik werkte enzovoort. Ik herinner me ook
dat ik echt heel hard heb moeten werken
bij Eastern Airlines in de Verenigde Staten.
Het grote voordeel van deze job was wel
dat ik voor bijna niks de hele wereld over
kon reizen en heb dat ook gedaan.”

“Ik heb mijn Airmiles wel gemaakt”

Terug in Helmond
De heer van Vlissingen: “In 1963 zijn
we eerst ter overbrugging gaan wonen
bij mijn ouders. In 1964 zijn we samen
met de twee kinderen van Betty gaan
wonen in Helmond. Ik werkte sinds 1954
bij Vlisco en heb mij daar als Directeur
Commercie altijd beziggehouden met
de verkoop in Afrika en alles wat daarbij
komt kijken. Dat betekende héél veel
reizen. In 1948 ben ik voor het eerst in het
Belgische Congo geweest. Daar zag mijn
Oom Jan de opkomst van de wax-prints,
een soort batik-artikelen met kleuren
en dessins gericht op de Afrikaanse
markt. Totaal anders dan de batik prints
die we kennen uit Indonesië. Ik had veel
klantencontacten. Vlisco was toen en
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In 1957 vond mijn Oom Jan dat ik alle
landen waar we actief waren maar eens
moest bezoeken. Toen heb ik een reis
gemaakt die duurde van 4 februari
tot 11 december 1957. Toen heb ik
achtereenvolgens Tsjaad (Fort Lamy),
Centraal Afrikaanse Republiek (de
toenmalige heerser Bocassa stond er om
bekend dat hij zijn politieke tegenstanders
opvoerde aan de krokodillen), FransCongo, Belgisch-Congo, Nigeria en
Ghana bezocht. Ik kan me herinneren
dat ik in Gabon een ziekenhuis bezocht
van Albert Schweizer, in Lambarene.
Een bijzondere ervaring. Het ziekenhuis
was op zijn Afrikaans opgezet. Net als
in een alledaags Afrikaans dorp, liepen
de kippen, geiten, schapen, etc. overal
rond, ook tussen de patiënten door. De
filosofie was dat patiënten zich meer
thuis voelden. Gedurende mijn tijd bij
Vlisco ben ik voor mijn werk talloze
malen voor langere of kortere tijd in alle
“Vlisco”-gebieden in West-, Centraalen ook Oost-Afrika geweest. Reizen
naar Zuid-Afrika, Caribische gebieden,
Zuid-, Noord-Amerika en Azië leidden
nooit tot grote lange termijn sucessen.
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gewerkt op 63-jarige leeftijd met
pensioen gegaan. Na mijn pensionering
ben ik wat meer gaan golfen, mijn
favoriete sport. Ik heb vanaf eind 1959
op “De Eindhovensche” tussen Aalst
en Valkenswaard gespeeld. Mijn laagste
officiële handicap was 15 en ooit speelde
ik op de prachtige 18 holes baan in Cransdur-Sierre in Zwitserland een vol rondje
met handicap 8! Maar dat was eens en
nooit weer, jammer genoeg.
Betty begon met golf na ons huwelijk eind
1963. Zij kwam tot handicap 28, maar had
veel beter kunnen spelen, als golf haar
meer had geïnteresseerd. Ze had ook te
veel andere prioriteiten om er echt veel tijd
aan te besteden. Bovendien, haar vader,
Dhr. Toby Hoogenboom was een van de
eerste leden van “De Eindhovensche”,
begin jaren ‘30 van de vorige eeuw
en hij werd een fanatiek golfer, die de
meeste vrije tijd die hij had na de zware
weken werken bij Vlisco gedurende de
grote depressie van die jaren ‘30, op de
golfbaan doorbracht. Daarom moest de
familie Hoogenboom zijn gezelschap te
vaak ontberen. Daar heeft Betty echt wel
onder geleden en zoiets wilde ze haar
familie niet aandoen. Dus gaandeweg
kreeg ze een déjà vu gevoel en liet golf
voor wat het was. Ik speelde tot medio
2005, toen het lopen moeilijker werd en
ik geen zin had in golf in een gollfcart
(buggy).

Dutch Wax Print Vlisco,
één van de vele dessins van Vlisco
Op een bepaald moment heb ik het idee
gelanceerd om de Afrikaanse stoffen
geschikt te maken voor de Europese
vrouw. Ik ben toen gaan samenwerken
met Frank Govers, een van de toenmalige
top-couturiers van Nederland. Onder
de merknaam “Bouboudima” (Afrikaans
voor jachtluipaard) werd de verkoop
gestart. We hebben toen een aantal
jaren met succes de Europese markt
bediend. Omdat de mode in de Europese
en Amerikaanse markten veel sneller
veranderde dan de Afrikaanse markt bleek
het uiteindelijk niet bij Vlisco te passen.
Vlisco was gewend om een dessin in grote
oplages te produceren. In Afrika werden
die dessins gezien als onderdeel van
tradities en bleven daar eindeloos veel
langer populair.”
Mevrouw Van Vlissingen kan zich een
bezoek aan Afrika herinneren waar de
Vlisco dessins de “premium qualities”
op Afrikaanse markten waren. Ook in die
tijd was er al veel namaak. Vanuit China
werden stoffen een op een nagemaakt
inclusief de naam - Guaranteed Dutch
Wax, Vlisco Helmond. Afrikaanse vrouwen
roken aan de stoffen en konden aan de
geuren die pasten bij bepaalde kleurstoffen ruiken of het échte Vlisco-stof was.

Eeckenrhode
“We zijn in 2014 naar Eeckenrhode
verhuisd. Dat bevalt ons uitstekend. Je
woont hier heel zelfstandig, maar kunt ook
gemakkelijk aanschuiven bij een activiteit.
We nemen regelmatig deel aan concerten,
etentjes, lezingen en gaan iedere vrijdag
naar de Yoga! Je moet het hier wel zelf
doen. Als je het hier gezellig wilt hebben
zul je zelf de stap moeten zetten om deel
te nemen aan activiteiten.”

De golfbaan
De heer van Vlissingen: “Ik ben uiteindelijk
in 1987 na 33 jaar voor de firma te hebben
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Jubileumjaar Eeckenrhode 1960-2015
In 2015 vierde Eeckenrhode haar 55 jarig
jubileum. We kijken terug op fantastische
dagen en momenten dat we het vierden. De
oude films over Philips van Phocas Kroon,
de jubileumdag op 28 juni juni met een
oldtimerrit, een fair, muziek en diner en op
26 september een eenmalig en speciaal

voor Eeckenrhode ingestudeerd concert
door een delegatie van het Philipskoor.
Wij bedanken IEDEREEN die dit mooie jaar
voor de bewoners en hun gasten mogelijk
en onvergetelijk hebben gemaakt!
Dank jullie wel!
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Buurtbus Waalre, wel zo handig!

Vrijwilligers zorgen voor de Buurtbus
Iedere werkdag stopt 9 maal per dag
(ieder uur) de Buurtbus voor de deur
van Eeckenrhode. De Buurtbus wordt
bestuurd door vrijwilligers en rijdt
een vaste route door Aalst, Waalre
en Veldhoven. Langs de route die de
buurtbus rijdt kunt u op elke gewenste
plaats in- en uitstappen, mits de
verkeerssituatie het toelaat. Bij het
uitstappen geeft u tijdig aan de chauffeur
aan waar u wilt uitstappen. Het is niet
noodzakelijk om van een halte gebruik
te maken. De chauffeur kan echter niet
van de vastgestelde route afwijken. De
buurtbus rijdt niet op zaterdag, zondag
en feestdagen.

de gemeente zoals winkelcentra,
medische voorzieningen, apotheken
en gemeenschapshuizen. Iedereen van
jong tot oud kan met de buurtbus reizen.
Daarnaast helpen de chauffeurs u als
u hulpbehoevend bent bij het in- en
uitstappen. Een rolstoel kan de buurtbus
niet vervoeren.

De chauffeurs van de buurtbus zijn
servicegericht en hulpvaardig. Zij passen
daarom graag hun dienstverlening
aan op uw wensen. De buurtbus
rijdt langs belangrijke punten binnen

Kijk op www.buurtbuswaalre.nl. Heeft
u vragen over de buurtbus? Neem dan
contact op met dhr. F. Hoosemans
van de buurtbusvereniging via tel:
040-2217388 of 06-54341520.

Een kaartje kopen?
In de buurtbus reist u met de
OV-chipkaart of de 1-ritkaart à € 3,50.
De 1-ritkaart kunt u kopen bij de
chauffeur in de bus.

Wilt u meer informatie over de buurtbus
en de plaatsbewijzen?
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De route
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Dienstregeling
maandag t/m vrijdag — *alleen voor het afzetten van passagiers.

471 van Aalst naar Veldhoven MMC via Waalre
Aalst,

Eeckenrhode

8.11

9.11

10.11

11.11

12.11

13.11

14.11

15.11

16.11

17.04*

Aalst,

Gorlooplaan

8.17

9.17

10.17

11.17

12.17

13.17

14.17

15.17

16.17

17.10*

Aalst,

Sophiastraat

8,19

9.19

10.19

11.19

12.19

13.19

14.19

15.19

16.19

17.12*

Aalst,

Maarten Trompstraat

8.22

9.22

10.22

11.22

12.22

13.22

14.22

15.22

16.22

Aalst,

Spirealaan

8.26

9.26

10.26

11.26

12.26

13.26

14.26

15.26

16.26

Waalre,

Ansbalduslaan

8.30

9.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

15.30

16.30

Waalre,

De Foes

8.35

9.35

10.35

11.35

12.35

13.35

14.35

15.35

16.35

8.41

9.41

10.41

11.41

12.41

13.41

14.41

15.41

16.41

Veldhoven, MMC Veldhoven

471 van Veldhoven MMC naar Aalst via Waalre
Veldhoven, MMC Veldhoven
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9.45

10.45

11.45

12.45

13.45

14.45

15.45

16.45

Waalre,

De Foes

8.50

9.50

10.50

11.50

12.50

13.50

14.50

15.50

16.50

Waalre,

Ansbalduslaan

8.54

9.54

10.54

11.54

12.54

13.54

14.54

15.54

16.54

Aalst,

Spirealaan

8.58

9.58

10.58

11.58

12.58

13.58

14.58

15.58

16.59

Aalst,

Maarten Trompstraat

9.02

10.02

11.02

12.02

13.02

14.02

15.02

16.02

17.02

Aalst,

Eeckenrhode

9.04

10.04

11.04

12.04

13.04

14.04

15.04

16.04

17.04
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Eeckenrhode in beweging
Brandveiligheid Eeckenrhode verbeterd
In november 2015 is gestart met een
groot project om de brandveiligheid
van Eeckenrhode te verbeteren. De
kans dat op Eeckenrhode een brand
uitbreekt is heel klein. Toch is het fijn dat
Eeckenrhode beter bestand wordt tegen
het risico van een uitslaande brand.
Het project is op het moment van dit
schrijven volop in uitvoering. Wat wordt
er allemaal aangepakt?

een bericht verstuurd en kan snel
worden ingegrepen. Doordat het
systeem herkent welke melder alarmeert
is direct duidelijk waar er brand en/of
rook is ontstaan.

Nieuwe voordeuren en branddeuren
Om te voorkomen dat een brand zich
door het gebouw verspreid worden
alle voordeuren van appartementen
vervangen door deuren met een
brandvertraging van 30 minuten. Ook
de kozijnen van voordeuren worden
aangepast. De gangen van Eeckenrhode
zijn allemaal voorzien van branddeuren.
Deze deuren sluiten automatisch bij een
brandalarm. De branddeuren voldeden
niet meer aan de eisen die de brandweer
daar aan stelt en worden nu vervangen
door deuren met een brandvertraging
van 60 minuten.

Brandmeldinstallatie
In de afgelopen maanden is door Firma
Brinkman Beveiligingen een nieuwe
brandmeldinstallatie geïnstalleerd.
In de algemene ruimtes, waaronder
gangen, hallen en de recreatiezaal, en
ook in circa 65 appartementen zijn circa
250 rookmelders geïnstalleerd. Deze
rookmelders staan in verbinding met de
brandweer en een Bedrijfs Hulp Verlener
(huismeester Frans Jacobs). Bij brand
wordt door de installatie automatisch

Renovatie gangen
De verbetering van de brandveiligheid
was een mooie aanleiding om ook de
uitstraling van de gangen te verbeteren.
Daarvoor is in 2015 een pilotgang
beoordeeld. De uitkomsten van deze
beoordeling zijn meegenomen in de
uitvoering van de volgende gangen. In
het eerste half jaar van 2016 worden
alle gangen op Eeckenrhode voorzien
van nieuwe verlichting en worden de
wanden geschilderd of behangen. Vanaf
de B-etage worden plafonds voorzien
van akoestische systeemplafonds.
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Nieuwe
bewoners

De renovatie van de gangen, inclusief
het vervangen van voordeuren en
branddeuren wordt uitgevoerd door
Bouwbedrijf Hendriks uit Gemert. In een
later stadium zal ook de vloerbedekking
in de gangen worden vernieuwd.

Wij verwelkomen:
Mevrouw Elsen
Familie Bombeek
Mevrouw Balk
Echtpaar van Looij
Mevrouw Roozendaal
Mevrouw van Wifferen

Overige maatregelen
In de komende jaren zal de
brandveiligheid nog verder worden
verbeterd door het toepassen van
brandvertragende maatregelen. Daarbij
kunt u bijvoorbeeld denken aan het
vervangen dan de toegangsdeuren naar
de keuken en het afscheiden van de
scootmobielruimte. Ook wordt nagedacht
over het vergroten van het aantal
Bedrijfshulpverleners. Dit zijn mensen
die bij een calamiteit een rol spelen bij
de coördinatie. Leuk om te noemen is dat
een aantal bewoners heeft aangegeven
interesse te hebben om opgeleid te
worden als Bedrijfshulpverlener. In een
later stadium zal Eeckenrhode ook een
ontruimingsoefening gaan organiseren.

Binnenkort verwelkomen wij:
Mevrouw van Voorthuijsen
Mevrouw de Bie
Echtpaar Witteveen

Overlast
De renovatie van de gangen veroorzaakt
geluidsoverlast. Dat is vervelend maar
niet te voorkomen. De aannemer heeft
de nadrukkelijke instuctie om geen
onnodige overlast te veroorzaken en
het rustuur van 13.00 tot 14.30 uur te
respecteren. Als u meer informatie
wilt hebben over het verloop van de
werkzaamheden en de overlast die dat
met zich meebrengt dan kunt u terecht
bij technisch beheerder Bart Paijmans.
Hij is meestal op maandagen en
donderdagen op Eeckenrhode aanwezig.
U kunt ook via de receptie met hem in
contact komen.

Planning
De werkzaamheden aan de
Brandmeldinstallatie zijn uitgevoerd. De
werkzaamheden aan de gangen loopt
door tot in juni. In onderstaande planning
ziet u indicatief wanneer welke gang
wordt aangepakt. Op het prikbord in de
hal vindt u een gedetailleerde planning.
dec

jan

feb

B-verdieping korte gang
B-verdieping lange gang
C-verdieping korte gang
C-verdieping lange gang
D-verdieping korte gang
D-verdieping lange gang
E-verdieping korte gang
E-verdieping lange gang
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In memoriam

In memoriam

Willemien
Coenen-Wijlaars

Mevr. Lien
Horsting- Benenga

28 September 1922 – 30 Oktober 2015

19 Juli 1919 - 27 November 2015

16 Jaar lang heeft
onze moeder met veel
plezier op Eeckenrhode
gewoond. In 2001
betrok ook haar partner
Eduard Tonneijk hier
een appartement.
Samen hebben ze
jarenlang genoten van
wandelingen in de bossen rondom
het huis. Naarmate de mobiliteit
afnam vonden ze binnenshuis
gezelligheid bij elkaar, al puzzelend,
lezend, tv kijkend en luisterend naar
muziek. Eduard was Willemien vele
jaren behulpzaam zoveel hij kon.
Helaas ging ook zijn gezondheid
achteruit en tot Willemiens grote
verdriet overleed hij 3 juli j.l. Nu
“hoefde “ het voor haar niet meer en
namen haar krachten zienderogen
af. Tijdens de muziekavond op 26
september genoot Willemien van
het samenzijn en bleef tegen haar
gewoonte in nog even een glaasje
witte wijn mee drinken. Het was haar
laatste contact met de bewoners.
Kort na haar verjaardag op 28
september werd duidelijk dat het
einde naderde. Gelukkig kon ze
tot het laatst, zoals ze hoopte, in
haar appartement blijven, liefdevol
verzorgd door de mensen van “Team
Eeckenrhode”.
Wij zijn iedereen die daarbij
betrokken was zeer erkentelijk.

In Rotterdam geboren en getogen
volgde zij haar echtgenoot
naar Eindhoven, die bij Philips
ging werken. Het huwelijk bleef
kinderloos en haar echtgenoot
overleed op jonge leeftijd. Rondom
haar tachtigste werd onderhoud
aan het huis en de tuin teveel
en besloot zij te verhuizen naar
Eeckenrhode. De geheel verbouwde
flat en de verzorging gaven haar
rust en een gevoel van ruimte en
veiligheid. Zij voelde zich thuis en
genoot van de sociale contacten.
Als sportieve vrouw hield zij
van spel en competitie. Bridge
en Mah Yong, heerlijk. De jaren
verstreken in goede harmonie tot
vergeetachtigheid de gevoelens van
eenzaamheid (familieleden, vrienden
en kennissen die overleden)
versterkten. Heer Alzheimer kwam
langszij. Zij begreep de wereld om
haar heen steeds minder en werd
afhankelijk van enkele steunpilaren
rondom haar. Haar overlijden
bespaarde haar veel toekomstig
leed.

Familie Coenen.
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Exposities op Eeckenrhode
Kunst in huis
Lopende expositie
t/m einde januari 2016
Prachtig foto- en schilderwerk.
Wederom kunnen wij genieten van de
werken van een bewoner, ditmaal de heer
Ko de Vries (in de recreatiezaal) en van
de heer Jos Magnus (in de hal). De heer
Magnus verzorgt de volgende expositie
(februari tot en met mei 2016) in zijn
geheel en laat in deze U editie de eer aan
de heer de Vries.
In de zaal worden foto’s getoond die
genomen zijn door de heer Ko de Vries
in de periode dat hij – uitgezonden door
Philips - in India woonde en werkte in de
jaren 1967 tot 1972.
In oorsprong waren dit foto’s op
dia-materiaal, die digitaal geconserveerd
werden op een DVD. Vandaar af werden ze
voor deze expositie getransformeerd tot
sterk vergrote afdrukken geschikt om ten
toon te stellen. Dit werk werd uitgevoerd

door mevrouw Evelyn Scheepers (die
intussen alle tentoonstellingen mee
voorbereidt en tevens ook de vernieuwde
gangen voorziet van passende
kunstwerken).
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Activiteiten terugblik…
Concert

De Rembrandtwandeling
Een prachtige wandeltocht door
Amsterdam, werd ons op zondag 22
november aangereikt door schrijver
Jacques Hendrikx. Hij vertelde over
de verschillende locaties waar de
Nachtwacht had gehangen, over het
ontstaan van de naam Nachtwacht
en diverse andere interessante zaken
die de aanwezigen met verbazing
aanhoorden. Het was een interessante
morgen, met prachtige beelden omlijst
door een zeer enthousiast verteld
verhaal.

Olga, Alexandra en Petr
spelen 3 Russische liederen
Zondag 25 oktober werd een prachtig
concert gegeven door 3 getalenteerde
jonge Russiche artiesten. Dat deze
artiesten op Eeckenrhode konden
komen spelen was te danken aan
‘Stichting Muzikale Oktober Best’.
Olga van der Pennen, directrice van
deze stichting orgarniseert dergelijke
concerten waarbij jonge musici zich
naar buiten kunnen bewegen. Petr
Pavlov, Olga Artygina speelden op hun
viool prachtige nummers, onder andere
van russische oorsprong. Alexandra
Ermilova begeleidde hen en speelde
daarnaast enkele prachtige solo’s. Er
werd luid geapplaudiseerd, er klonken
bravo’s en men uitte dat de kwaliteit
zodanig was dat deze mensen voor
volle zalen mogen optreden om zo veel
mensen te kunnen bereiken met hun
prachtige muziek. Wát een talent en
zoals Olga van der Pennen zei “muziek
is emotie”. Het werd door allen beaamd.

Kerstfair

Kerstfair op Eeckenrhode
Wat gezellig was het tijdens de
kerstfair op dinsdag 24 november, in
de zaal van Eeckenrhode. Allerhande
producten werden verkocht, waaronder
zelfgemaakte spulletjes, jam, kaarten,
beschilderde zijde maar ook lekkernijen,
boeken en gewoven accessoires uit
Bolivia. Voor herhaling vatbaar, in het
voorjaar gaan we opnieuw een fair
organiseren!

16

winter editie
Winterlunch
Zonder sneeuw en echte winterse
koude werd het zondag 6 december
toch een gezellige zondagmiddag met
de warme winterlunch. Het keuken
team heeft goed gezorgd en men kon
kennismaken met de nieuwe kok, Jaap
Bekkers (de vervanger van Thomas ).
Jaap kwam ten tonele op een geheel
eigen manier, hij serveerde de sausjes
persoonlijk aan tafel. En er was nóg
een nieuw gezicht. Leticia, een dame
die de show steelde en aandacht kreeg
van diverse bewoners die heel graag
wilden weten waar ze vandaan kwam.
Brazilië was haar antwoord.

Merel Klok leest het kerstverhaal voor
voorgelezen. Zij las helder en met
warme stem het verhaal “stille nacht,
tovernacht” voor, een kort verhaal
over vriendschap geschreven door
Dominique Marchand. Een middag
met gezelligheid, muziek en heerlijke
gerechten. Dank aan iedereen die deze
prachtige 2e kerstdag aanwezig was!

Kerstlunch

Oudjaar op Eeckenrhode
31 december was om 16 uur de
glühwein warm, werden de oliebollen en
appelbeigneits geserveerd en werden
de tafels al snel bij elkaar gezet om ‘en
groupe’ gezellig met elkaar te kunnen
praten. Ondanks de mindere smaak
van de oliebollen was de sfeer goed en
kon iedereen na afloop met blozende
wangen zich gaan opmaken voor de
overgang van het oude naar het nieuwe
jaar.

Bewoners en hun gasten genoten...
De herdertjes lagen bij nachten, zo
klonk het op 26 december tijdens
de kerstlunch in de eetzaal van
Eeckenrhode. Maar liefst tachtig gasten
hadden zich aangemeld om aan deze
lunch deel te nemen die bestond uit
een overheerlijke soep, een carpaccio,
hazenpeper, coquilles en een werkelijk
‘Grande Dessert’, om de vingers bij af te
likken.
Kaarsen waren er deze dag niet nodig...
de zon scheen zodanig binnen dat er
zelfs met de gordijnen geschoven werd
om het zonlicht wat te temperen.
Ook werd het inmiddels traditiegetrouwe
kerstverhaal, dit jaar door Merel Klok,

Nieuwjaarsborrel
Het nieuwe jaar werd op Eeckenrhode
officieel gestart op 10 januari met een
borrel en heerlijke hapjes. Wikke van
Wershoven kwam ons net als vorig
jaar verrassen met zijn diverse muziek
genres, als achtergrond en toch ook
zodanig aanwezig dat er genoten werd.
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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

Alles op het
gebied van daken!
Nieuwe dakbedekking
of lekkage bel:
040 3030 750

W W W. W I L L D E K R U I J F. N L
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De Sociëteit presenteert
Workshops iPad/tablet
voor senioren
Bent u al connected?
Heeft u een iPad of tablet en wilt u daar
meer mee leren doen? Of bent u van
plan om toch maar zo’n ding te kopen?
Doe dan mee met de workshops Ipad/
tablet voor senioren in de Sociëteit
van Eeckenrhode. De workshops
worden verzorgd door Andries
Brouwers. Hij is al ruim 16 jaar bezig op
computergebied en heeft zich de laatste
jaren gespecialiseerd in het lesgeven/
begeleiden van met name senioren. Zijn
werkwijze is om de cursisten veel zelf te
laten doen op hun iPad/tablet. Zijn motto
is: Al doende leert men! Desgewenst
krijgt de deelnemer aan de workshop
lesmateriaal mee zodat het geleerde
in eigen omgeving nog eens rustig
nagelezen en geoefend kan worden. De
workshops zijn laagdrempelig, vragen
staat vrij! Uitgangspunt is dat u uw
eigen Ipad of tablet meeneemt. Als u er
nog geen heeft kunt u dat aangeven bij
aanmelding. Dan wordt gekeken of u een
iPad kunt lenen.

Aanmelden: bij receptie
Eeckenrhode, per email info@
eeckenrhode.nl, telefonisch op
werkdagen 040-2282800.

Belangrijk info

Data: woensdagen 17 februari,
24 februari, 2 maart en 9 maart
Duur: 10.30 - 12.15 uur (Sociëteit is
om 10.15 uur open)
Kosten: € 45,- euro voor hele
cursus (4 workshops)

Als u geen eigen iPad/tablet heeft
kan worden gekeken naar een
leen-exemplaar.
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Terugblik
Kinderen Koken
Zondag 8 november was het vroeg dag
in de keuken van Eeckenrhode.
Kinderen en kleinkinderen van
bewoners namen om half elf positie in
om de briefing van Thomas Lijdsman
in ontvangst te nemen. Deze dag
was Patrick, aanwezig om Thomas
te ondersteunen. De kreeft stond
in een grote pan met groente en
allerlei, geflambeerd te wachten om
gepasseerd te worden. De diverse
gerechten werden verdeeld over de
in groepjes van twee keukenhulpen.
Aardappels werden gepureerd, de rode
kool geroerd, de vis werd op het laatste
moment gebakken terwijl het ijs ijzig
aan het worden was. Het liep als een
trein en ruim voor tijd was iedereen
klaar en was het nog even snoepen van
de overgebleven restjes.

voor
kinderen
van 6 tot
80 jaar

Ook in de zaal was het niet rustig
gebleven. Team indekken, serveren
was druk bezig om een mooie
tafelindeling te maken, de tafels keurig
in te dekken en te zorgen dat om kwart
voor een de prosecco klaar stond voor
de gasten. Iedereen, ook de koks, aten
mee en konden rustig genieten van al
het heerlijks waar ze zelf aan hadden
meegewerkt.
Al met al een geslaagde dag. Zo
geslaagd dat we ‘en groupe’ hebben
besloten dit het volgende jaar weer
te organiseren. U kunt de datum 13
november 2016 nu al in uw agenda
noteren, uw familie, kinderen- en
kleinkinderen en natuurlijk ook gasten
uitnodigen dit vast te leggen, om
volgend jaar weer met velen een mooie
“kinderen koken” dag te gaan beleven.
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Activiteiten vooruitblik…

januari 2016 t/m april 2016
zondag 24 januari, 13.00 uur

liefde’ zeker de revue zal passeren.
Klarinettist Emirhan Tuna en pianist
Edzo Bos (aangesloten bij Stichting
Philomela), presenteren deze zondag
werken van Turkse componisten, een
programma voor klarinet en piano. Het
duo laat zich inspireren door Turkse
hedendaagse werken waarbij invloeden
van volksmuziek duidelijk te horen
zijn. Ook Westerse componisten, zoals
Mozart lieten zich inspireren door
Turkse muziek, zoals De Turkse Mars
voor piano. Kortom, zij presenteren een
bijzonder en toegankelijk programma vol
muzikale verrassingen. Meer informatie
over deze talenten:
www.emirhantuga.com
www.edzobos.nl

Winters culinair; Stamppot variatie
In de eerste wintermaand van het nieuwe
jaar verzorgt het keukenteam een
overheerlijke stamppot variatie. Er zullen
voor deze eerste Eeckenrhode culinair
van het jaar minimaal 3 stamppotten
bereid worden waaruit u kunt kiezen. Dat
wordt weer winters genieten.

10 februari, vanaf 10.00 uur
Modeshow

Het behoort inmiddels tot de
terugkerende activiteiten binnen
Eeckenrhode. De Modeshow van
modebedrijf Kerkhofs laat u nieuwe
trends zien en zoals altijd kunt u kleding
passen. U hoeft er de deur niet voor uit.
www.harrykerkhofsmode.nl.

woensdag 24 februari, 15.00 uur

Zondag 14 februari, 11.00 – 12.30 uur

Opening nieuwe expositie

Koffieconcert Tulpen uit Istanbul op
Valentijnsdag

In de maanden maart, april en mei
exposeert Dhr. Jos Mangnus zijn
werken.

Dit jaar valt Muziek op Eeckenrhode
samen met Valentijnsdag.
Vandaar dat tijdens een prachtig
optreden van twee muzikanten ‘de

zondag 28 februari, 13.00 uur
Mediteraanse middag

Op deze winterdag halen we de zon
een beetje binnen. Bella Italia y España
melden zich deze zondag. Heerlijke
geurige en smaakvolle gerechten, op
Italiaanse en Spaanse wijze bereid
door het keukenteam, zullen ervoor
zorgen dat u kunt genieten van een zeer
gevarieerde lunch.
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zondag 13 maart, 11.00 – 12.30 uur

een unieke groep genoemd worden.
Het instrumentarium bestaat uit
accordeon, banjo, mandola, mandoline,
gitaar, contrabas en enkele kleine
ritme-instrumenten. Het repertoire
dat u zult mogen genieten is zeer
gevarieerd en bestaat uit licht klassiek,
moderne luistermuziek, musical- en
operettemelodieën, en volksmuziek
afkomstig uit Oost- en Zuid Europa.
http://www.dse.nl/~dacapo85/

Koffieconcert Trio van Gogh

Het ‘van Gogh trio’ bestaat uit Jenneke
Bosch-fluit, Mea van Delden-harp en
Myra van Groenendael-altviool. Zij
wonen en werken allen rondom Nuenen,
een centrale plaats in het leven en werk
van de impressionistische schilder
Vincent van Gogh. Veel van de muziek
die zij spelen stamt uit dezelfde tijd en
tijdens het optreden worden prachtige
beelden getoond om de muziek nog
beter tot haar recht te laten komen.

zondag 24 april 10.30 – 16.00 uur

Kunst en Curiosa op Eeckenrhode
Een waar spektakel, zoals u regelmatig
op T.V. kunt zien, gaat plaatsvinden
op Eeckenrhode. U kunt die dag een
aantal van uw eigen kunst- en of curiosa
eigendommen door professionals laten
taxeren. Komt u ook?

woensdag 27 april

Koningsdag
Koningsdag vieren we dit jaar op
woensdag 27 april, de verjaardag van
koning Willem Alexander.

dinsdag 15 maart 10.30-12.00 uur
Paasfair

De zaal wordt omgetoverd tot een ware
Paasfair waar u naar hartenlust kunt
shoppen en genieten van een kopje
koffie of thee. Er wordt gezorgd voor
een gevarieerd aanbod producten.

Noteer alvast in uw agenda!
Meer informatie volgt t.z.t.
Bevrijdingsdag 5 mei én
Hemelvaartsdag

Tweede Paasdag, maandag 28 maart,
13.00 uur

Op deze dag zullen de Savoy Jazzmen
voor u optreden. U mag een uniek
optreden verwachten van deze zeer
gewaardeerde formatie.

Paaslunch

Pasen valt dit jaar vroeg, de natuur is
aan het ontluiken en in die sfeer zal de
paaslunch aan u gepresenteerd worden.
Bewoners en hun families en/of gasten
zijn van harte welkom om samen de
Pasen te vieren.

zondag 26 juni 13.30 – 19.00 uur
Familiedag op Eeckenrhode

We zijn al weer druk met het organiseren
van een prachtige en gezellige familiedag. Duimt u mee voor mooi weer?

zondag 10 april 11.00 – 12.30 uur
Koffieconcert Da Capo

Da Capo ‘85 (onder leiding van dirigent
en arrangeur Ton Scheepers I.T.R.) kan

Volg ons ook op Facebook!
www.facebook.com/eeckenrhode

23

winter editie

_
Serviceflat Eeckenrhode
Irenelaan 9
5583 AD Waalre
telefoon 040 – 2282800
www.eeckenrhode.nl

