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Nootje

Voorwoord

‘Een Dagje Sociëteit’ loopt inmiddels al
geruime tijd op de donderdag.

Verkiezingen
Terwijl Trump en Clinton, soms op
het beestachtige af, strijden om het
machtigste ambt in de vrije wereld, stoomt
onze kneuterige politieke orde zich ook
klaar voor de verkiezingen. In Nederland
draaien de debatten om het behoud van
de eigen cultuur (versus de islam), meer
of minder EU, vluchtelingen, de zorg en
natuurlijk geld. We streven immers naar
minder schulden en een begroting die
in evenwicht is. Hoewel de thema’s op
Eeckenrhode enige parallellen vertonen
met de thema’s in de wereld, is de micromaatschappij van Eeckenrhode natuurlijk
van een andere schaal. Mijn positie als
penningmeester is ook niet te vergelijken
met die van Dijsselbloem. En de begroting
van de Vereniging van Eigenaars is
net even anders dan de Miljoenennota.
Maar ouderenzorg is een onderwerp dat
in bijna ieder partijprogramma aan bod
komt en wat Eeckenrhode ook dagelijks
bezighoudt. Ik ben dan ook benieuwd
hoe de groeiende groep ouderen het er
in de komende verkiezingen van af gaat
brengen.

Debby Landzaat is inmiddels aan
haar laatste maand op Eeckenrhode
begonnen.
Met dank aan de Gemeente Waalre
hebben we haar als professional
in kunnen zetten en heeft zij de
vrijwilligers Loes Weltje, José Habraken,
Irene Vos en Sandra Sanders wegwijs
gemaakt en zijn alle dames inmiddels
helemaal ingeburgerd op Eeckenrhode.
Bewoners van Eeckenrhode en
senioren uit de gemeente beleven er op
donderdag een leuk ‘Dagje Sociëteit’!
Er zijn nog een aantal plaatsen
beschikbaar.
Sandra Sanders heeft laten weten
helaas te moeten stoppen als
vrijwilligster en van Debby weten we
inmiddels wanneer zij voor het laatst
aanwezig zal zijn.
Uiteraard besteden we hieraan
aandacht met een afscheid!

Namens het bestuur van de ‘Vereniging
van Eigenaars Eeckenrhode’

Langs deze weg bedanken wij Debby en
Sandra voor hun inzet op Eeckenrhode
en wensen we Loes, José en Irene nog
een hele fijne tijd op Eeckenrhode toe.

Noud van der Weerden
Penningmeester

Wij vinden het mooi dat zij zich vrijwillig
inzetten en zijn daar enorm dankbaar
voor!
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Activiteiten terugblik…
Lezing Voetreflexologie en voeding

Virtual Reality

Het was een interessante lezing over de
basisbeginselen van de voetreflexologie
en wat voeding (suikers in het bijzonder)
met iemand doet. Op dinsdag 19 juli kwam
Nicole Snelleman over dit onderwerp
vertellen. Wat is gezonde voeding,
en hoe is de voeding in de loop der
jaren veranderd? Nicole besprak het
en presenteerde gezonde hapjes, puur
natuur, zonder toevoegingen. Twee
bewoners mochten een cadeaubon voor
een gratis voetreflexbehandeling in
ontvangst nemen!

25 september, een waar spectakel,
zie voor een uitgebreid verslag pagina 8.

Mosselmiddag
Ongetwijfeld de warmste mosselmiddag
ooit. Nederland bevond zich tijdens
deze dag, zondag 11 september, in een
ongekende nazomer. De keuken zorgde
voor mosselen en ook aan degenen die
geen mosselen lusten was gedacht!

Barbecue
Het weer werkte helaas niet geweldig
mee, maar binnen was het gezellig
met 30 bewoners en gasten die onder
het genot van een wijntje de jaarlijkse
barbecue bezochten. Naast een ronde met
garnalen kwamen diverse soorten vlees
langs en was het even wachten op de
enorme zalm die intussen lag te garen.
Dat wachten was de moeite waard, het
was heerlijk!
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Indonesische Middag

Lezing Jeroen Bosch

Zondag 14 augustus werd op Eeckenrhode
de Indonesische bevrijding (15 augustus
1959) gevierd met Indonesische dansen
en een voortreffelijk Indonesisch buffet.
Dansgroep Mentari bracht de 3 dansen
met de bij iedere dans passende kleding

Erna Charbon vertelde op dinsdag
30 augustus, aan de hand van mooie
beelden, over het werk en leven van

Jeroen Bosch. Een markante persoon
lijkheid waarvan gebeurtenissen in zijn
leven lang niet altijd te achterhalen zijn.
Andere juist wel, omdat hij ze symbolisch
in zijn schilderijen heeft verwerkt. Erna liet
ons in haar presentaties met heel andere
ogen naar een schilderij kijken. Stof
genoeg in dit ‘Jaar van Jeroen Bosch’!

Herfstproeverij
dracht. Het werd een gezellige middag
met een ongedwongen sfeer, want er werd
gedanst, er werden tempo doeloe liedjes
gezongen (ook een ‘lang zal hij leven’ voor
de heer Witteveen) en men had zeker geen
haast om huiswaarts te gaan.

Het was iets koeler dan tijdens de mossel
middag. Het keukenteam verzorgde een
herfstproeverij met heerlijke gerechtjes
van grotendeels seizoensproducten.
Met een glaasje wijn of een biertje erbij
beleefden de bewoners en gasten een
gezellige middag.
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Zondag 13 november zal voor de
derde keer de keuken worden bemand
door kinderen en kleinkinderen van
bewoners van Eeckenrhode. Zij gaan
onder begeleiding van professionals
heerlijk koken voor iedereen die zich
voor deze dag heeft aangemeld.
U zult door het ‘kinderteam’ een warm
driegangendiner uitgeserveerd krijgen
op zodanige wijze dat iedereen en ook de
kokers kunnen genieten van hetgeen is
bereid.
Heeft u (klein)kinderen die willen mee
koken of het leuk vinden om mee in te
dekken en uit te serveren? Zij kunnen
zich opgeven bij de receptie of per email
via receptie@eeckenrhode.nl. Laat het
een uitdaging zijn als uw (klein)zoon of
-dochter niet kan koken, er is voldoende
begeleiding.

Programma koks
10.30 uur — ontvangst met koffie
10.45 uur — uitleg door chefkok
11.00 uur — m
 is en place en pannen
op het vuur
12.45 uur — ontvangst met aperitief
13.00 uur — aanvang lunch
14.30 uur — einde programma /opruimen

Eeckenrhode
culinair

Kinderen
koken

Programma eters
12.45 uur — ontvangst met aperitief
13.00 uur — aanvang lunch
14.30 uur — einde programma en nazit

Deelname en kosten
Zowel koks als eters kunnen zich aanmelden.
3-gangen lunch € 20,00 incl. 2 drankjes.
Kleinkinderen € 15,00 incl. 2 drankjes.
Denkt u er aan om bij opgave voor deel
name, de menukeuze van u en uw gasten
door te geven? Opgave (noodzakelijk)
uiterlijk 8 november via de receptie,
info@eeckenrhode.nl of bel (tijdens
kantooruren) naar 040-2282800.
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Spontane acties
Af en toe zijn er spontane acties
op Eeckenhrode waardoor men
aangenaam wordt verrast.

Ook zijn er spontane ‘handtekening’
acties, zoals u kunt zien op de
onderstaande foto’s.

Het onderstaande gedicht van bewoonster
mevrouw Balk vonden we ontzettend leuk
om te ontvangen en delen we graag met
de lezers van deze U.
Mevrouw Balk herinnert zich de (tot dan
toe) heetste dag van 2016, 20 juli.

Mevrouw Kortlever, we wensen u een goed
en voorspoedig herstel.

Mijn nieuwe terras was klaar,
op de heetste dag van het jaar.
Dus alle stoelen weer naar buiten
en de vogeltjes maar fluiten.
Dat tillen was een heel gedoe
ik werd dan ook behoorlijk moe.
Maar het was mijn eigen schuld
waarom niet even wat geduld.

Als eerste mocht Alwin een mooi plekje
uitzoeken voor zijn handtekening.

Zel-luf doen, van kind af aan
had ik altijd al gedaan.
Maar plots zag ik het niet meer zitten
als gevolg van de hitte.
Totdat de bel ging onverwacht
en iemand een verrassing bracht.
Het was een ijsje van Eeckenrhode
dat mij zomaar werd aangeboden.
Dank je wel, het was een feest
nog nooit zo blij met een ijsje geweest!

...daarna werd het drukker en voller
op het gips.

Groetjes An Balk
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‘Virtual reality
wordt groter dan televisie!’
Zondag 25 september vond er een VR inspiratiesessie
plaats op Eeckenrhode. Het krantenartikel uit het
Eindhovens Dagblad en de ludieke foto’s laten u zien
dat er enthousiast werd geluisterd en meegedaan. Toch
was het voor sommigen ook een beetje spannend om de
eerste stap te zetten... wat kon men immers verwachten?

door
Een fietstocht

Amsterdam.

Spannend...

Bijna alle aanwezigen trokken de stoute schoenen aan.
Ik bedoel, zette die gekke bril op.
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Het Eindhovens Dagblad was ook van de partij.

van
Casper Smit leidt
ege
Social V R b de Stap.
an
mevrouw V

Fysiotherapeut
René Beusen had
zijn hometrainer
meegenomen.

De brillen draaiden overuren.
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Exposities op Eeckenrhode
Kunst in huis
Lopende expositie t/m einde januari 2016
Hildebrand (Camera Obscura): ‘Het is geen
kunst te spelen, maar om altijd te blijven
spelen dat is een kunst.’
Frans: mijn dochter en ik hebben dezelfde
hobbies, namelijk schilderen en bowlen,
al geven voor wat het laatste betreft de
resultaten wel blijk dat ik toch fysiek
onder moet doen voor mijn dochter. Zij
heeft een drukke baan en als huisvrouw
ook de zorg voor haar gezin. Naast de
league-activiteiten van het bowlen blijft
er weinig tijd over voor het schilderen.
Bij de waarneming van de schilderstukjes
zal blijken dat er geen sprake is van
competitieve vergelijkingen doch wel van
uitgangspunten.

Schilderij van Brenda van de Laar-van Baaren.
Frans over Brenda: het werk van mijn
dochter geeft dikwijls blijk van een
gehaaste leefwijze met een soms ietwat
sombere kijk op de levensomstandigheden
(beperkt kleuren gebruik) maar ook de
kracht en het temperament als bron om je
in het leven staande te houden (krachtige
penseelstreken en gebruik tempeermes).
Haar schilderwijze is heel bijzonder door
de compositie en uitbeeldingen met een
expressionistisch karakter, zoals de
toepassing van prikkeldraad, vishaken,
etc. Het liefst schildert zij met olieverf op
duurzaam linnen. Enkele schilderijen zijn
permanent vertegenwoordigd in de Flying
Bowling te Veldhoven.

Schilderij van Frans van Baaren.
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In memoriam
Erna van den Heuvel
20 juni 1927 – 21 juli 2016

Schilderij van Frans van Baaren.
Frans over Frans: reeds tijdens mijn
Middelbare Schoolperiode ben ik
begonnen met tekenen en schilderen
(zie enkele stukjes gemaakt rond
mijn 14e jaar). Veel schilderijen heb
ik in de loop der tijd gemaakt en
ook verkocht en/of geschonken.
Wat momenteel nog in mijn bezit
is wordt nu geëxposeerd. Ook mijn
voorliefde voor het gebruik van
olieverf is kenmerkend (12 aquarellen
t.o.v. meer dan 100 honderd olieverf
schilderijen). Qua schilderwijze kan
ik niet spreken van een bepaalde
techniek of van een kenmerkende
stijl. Wel blijkt uit hetgeen ik heb
gemaakt (en nog hoop te maken),
mijn voorkeur voor de natuur,
dieren en landschappen. Mijn
karakter is moeilijk af te leiden uit de
schilderstukken maar geeft door het
kleurgebruik en de onderwerpen wel
weer dat door mij alle facetten in het
leven met een serieuze positiviteit
worden bezien.

Ter herinnering aan mijn allerliefste
moeder, die anderhalf jaar op
Eeckenrhode heeft mogen wonen.
Mijn moeder stond heel positief in
het leven. Waar ze kon stond ze klaar
voor anderen. Ze heeft samen met
mijn vader hard gewerkt in de zaak
en later hebben ze nog jarenlang
kunnen genieten van hun pensioen.
Toen mijn vader in december 2012
plotseling overleed, was de jus er
voor haar wel af. Na een val in haar
eigen huis, is ze noodgedwongen
verhuisd naar Eeckenrhode. Met alle
lieve zorg van daar plus een team
van familie en vrienden, was het
voor haar mogelijk om zelfstandig te
blijven wonen. Tot het laatst heeft ze
zelf de regie kunnen houden en we
zijn daar heel dankbaar voor.

Brenda van de Laar – van Baaren
Frans van Baaren

Monique
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De Sociëteit presenteert
Workshop iPad en
tablet voor senioren
Heeft u een iPad of tablet en wilt
u daar meer mee leren doen, of
er nog beter mee leren omgaan?
Of bent u van plan om een iPad of
tablet te kopen? Doe dan mee met
de workshop ‘iPad’ of de workshop
‘tablet’ voor senioren in de Sociëteit
van Eeckenrhode.

Kosten
De kosten voor deze workshop (4 lessen
iPad of tabletles gedurende 4 weken
aansluitend) bedraagt totaal € 40,- euro.

Opgeven
U kunt zich opgeven tot uiterlijk
donderdag 1 november bij de receptie
van Eeckenrhode, via info@eeckenrhode.
nl of telefonisch tijdens kantooruren via
040-2282800.

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.

De totale cursuskosten zullen eenmalig
aan het begin van de cursus verrekend
worden via de administratie (er is geen
restitutie mogelijk).

Zijn werkwijze is om de cursisten veel
zelf te laten doen op hun iPad of tablet.
Zijn motto is: Al doende leert men!
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 of een tablet kunt lenen.

Data
Woensdag 9, 16, 23 en 30 november 2016
Aanvang iPad les: 10.15 – 11.15 uur
Aanvang tabletles: 11.20 – 12.20 uur
De Sociëteit is om 10.00 uur open
Afsluiting uiterlijk 12.30 uur
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Nieuwe bewoners
Wij verwelkomen:
Mevrouw Goossens
Mevrouw H.J.L. van den Boomen
Mevrouw Romeijn
De heer Visschers
De heer Versantvoort
Mevrouw H.M.C. van den Boomen
De komende periode verwachten
wij te verwelkomen:
Mevrouw Wijnhoven

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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Interview met
mevrouw Rensen-Fehling

Een gezelligheidsdier pur sang
zelf nooit erg in gehad :) Mijn vader had
een loodgietersbedrijf in Scheveningen,
Loodgieters en Fittersbedrijf Fehling.
Ik heb in Scheveningen op school
gezeten, de Middelbare Meisjesschool,
heel braaf, todat Scheveningen moest
evacueren aan het begin van de tweede
wereldoorlog. Tijdens de verhuizing werd
ik ondergebracht bij kennissen in Delft.
Na mijn eindexamen ben ik terug verhuisd
naar mijn ouders die op dat moment in
Den Haag woonden. Het was een gekke
toestand in die tijd.’

Van analiste naar verpleegkundige
‘In Den Haag ben ik een analistencursus
gaan volgen. Na afronding ging ik aan de
slag als analiste bij het Rijkswegenbouw
laboratorium in Scheveningen. In die tijd
kreeg ik een acute blinde darmontsteking.
Tijdens mijn verblijf in het Rode Kruis
Ziekenhuis wist ik ineens wat ik worden
wilde. Verpleegster! Ik ben toen in
Gemeenteziekenhuis ‘De Zuidwal’ in
Den Haag gestart met een 4-jarige strenge
opleiding tot Verpleegkundige. Ik heb
4 jaar gewoond in het zusterhuis. Daar heb
ik een vriendin leren kennen waarmee ik
tot op de dag van vandaag goed bevriend
ben! Onze kamers grensden aan elkaar,
vanuit onze bedden hadden we een eigen
taal ontwikkeld door te bonken op de
tussenwand.
Als verpleegkundige droeg ik blauwe
jurken met een wit schort, zwarte kousen,
zwarte schoenen en een hele stijve,

De redactie van U sprak met mevrouw
Rensen-Fehling, bewoonster van
Eeckenrhode. Het werd een gesprek
over goede tijden en slechte tijden.
Op Eeckenrhode is haar motto,
‘Ik doe overal aan mee, want ik houd
van gezelligheid.’
Waar komt u vandaan?
‘Ik ben in Schevening geboren en daar
ook opgegroeid. Vlakbij het strand. Ik
ging vaak zwemmen in de zee. Ik ben
opgegroeid in een gezin met twee veel
oudere zusters, 11 en 16 jaar ouder. Ik was
een nakomeling. Mijn zusters beweerden
dat ik heel erg verwend was. Ik heb er
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Getrouwd met ‘ de handschoen’.

Echtpaar Rensen in Jakarta.

harde witte boord die heel wat striemen
naliet. In die tijd waren er nog geen
nylon kousen. Iedere avond zat ik in een
onmogelijke positie met zwarte voeten in
de wasbak. Hilarisch. Ik ben in één keer
geslaagd voor het examen.’

veel schrijven! Ondertussen werkte ik
als verpleegkundige in het Gemeente
Ziekenhuis Den Haag. Een verzoek van
Dick om mij over te laten komen naar
Jakarta werd op een bepaald moment
gehonoreerd. We moesten wel eerst
trouwen. En dat heb ik in 1952 ‘met de
handschoen’ gedaan. Ik ben in mijn eentje,
in het bijzijn van familie en vrienden in
Den Haag getrouwd. Dick zat toen in
Jakarta. Mijn schoonvader was tijdens
het huwelijk mijn ‘handschoenman’. En
Dick werd per telegram geïnformeerd dat
hij met mij getrouwd was. Kort daarna
stapte ik op de Willem Ruys. Ik heb nooit
zo fijn gedanst als tijdens die reis. Laat
Dick het niet horen. De reis duurde 23
dagen. Op het schip waren veel Engelsen
die ontzettend goed konden walsen.
Aangekomen in Jakarta (1953) stond ik
hoog op het schip te speuren naar mijn
Dick. Zou hij er staan? Hij stond er. Het
was eigenlijk best spannend in een voor
mij op dat moment vreemd land.’

Met de handschoen getrouwd
‘Intussen was ik verloofd met Dick
Rensen. Tijdens mijn verloving moest
Dick nog in militaire dienst. Hij werd
gestationeerd op Curaçao. Ik heb hem
toen een jaar moeten missen. Ik heb
veel geschreven, een brief deed er toen
14! dagen over. Nadat Dick terugkwam
ging hij aan de slag bij Nationale Neder
landen waar hij voor zijn diensttijd
ook al had gewerkt. Het werken in een
kantooromgeving beviel hem uiteindelijk
slecht. Dat droeg ertoe bij dat hij over
stapte naar de Borsumij (Borneo Sumatra
Handelsmaatschappij) in Den Haag.
Toen hij werd uitgezonden naar Jakarta
was ik hem weer kwijt. Maar, we bleven
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Daarom verhuisden we naar Rotterdam.
We kwamen terecht in een flat zonder lift
op de 4e etage. Met twee jonge kinderen
heb ik heel wat afgesjouwd. Op een
bepaald moment zijn we verhuisd naar
een ‘normaal’ huis in Capelle ad IJssel.
Achteraf is gebleken dat de familie
Kwakernaak (bewoners Eeckenrhode) bij
ons om de hoek woonden. We kenden
elkaar in die tijd niet. Toen mijn man werd
overgeplaatst naar kantoor Eindhoven zijn
we in 1964 verhuisd naar Waalre. Daar is
ons derde kind Jeanine geboren. In Waalre
zijn onze kinderen opgegroeid, naar
school gegaan en uitgevlogen.

Op de lanflaufskies.
Met stijve boord en zwarte kousen.

‘We hebben er uiteindelijk 5 jaar met
plezier gewoond. Ik heb daar gewerkt in
het Tjikini Ziekenhuis als verpleegkundige
totdat ik er in 1956 zelf kwam te liggen
voor de geboorte van mijn eerste kind Rik.
Ik heb in die tijd ook een woordje Bahasa
Indonesia leren spreken. Natuurlijk ook
om met onze Kokkie (kookvrouw) te
kunnen communiceren.

Zwarte periode
‘In 1992 is mijn man veel te jong, op
66-jarige leeftijd overleden. Kort daarna
werd bij mij borstkanker geconstateerd. De
behandeling sloeg goed aan en ik overwon
de kanker. Mijn dochter Ditte kreeg nadat
ik mijn behandeling had ondergaan ook
de diagnose borstkanker. Ditte is in 1995
op 36-jarige leeftijd overleden. De jaren
waarin ik mijn man en dochter Ditte heb
verloren waren de moeilijkste perioden in
mijn leven. Het bittere was dat ik de ziekte
overwon en mijn dochter de strijd heeft
verloren. Haar twee zonen zijn inmiddels
volwassen en vergaat het goed.’

Terug naar Nederland
‘Vrouwen en kinderen eerst, gold ook
voor onze terugkomst naar Nederland.
Het was december 1957 dat ik terugkwam
hoogzwanger van mijn dochter Ditte. Zij is
in februari 1958 geboren. Mijn ouders
hebben mij eerst opgevangen waarna
ik kon gaan wonen in het huis van mijn
schoonmoeder die op dat moment in de
VS verbleef. Dick volgde enkele maanden
later. Hij ging al snel weer aan de slag
bij Nationale Nederlanden in Rotterdam.

Hobby’s?
‘Ik lees heel graag. Ik spel de krant, dat
komt ook doordat mijn zoon jarenlang
bij het NRC heeft gewerkt, onder meer
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als correspondent Italië. Ik was natuurlijk
altijd apetrots op de artikelen die hij
schreef. En natuurlijk lees ik zo nu en dan
een boek. Op het moment het tweede deel
van Het leven van Hendrik Groen. Een
ontzettend geestig boek over het leven in
een bejaardenhuis. Ik bridge bijna iedere
week, ik ben lid van de Jeux de Boule club
in Waalre en houd erg van lekker eten.

En ook weer in Waalre. Daar woonden
we in een buurt met veel jonge gezinnen
waar veel kinderen zijn geboren. We
maakten wel eens de grap dat de ooievaar
in onze straat te pletter was gevallen.
Ook de verhuizing naar Eeckenrhode
was een goede keuze. Aan deze voor
gaande periodes heb ik heel dierbare
herinneringen overgehouden.’

Wat maakt u gelukkig?

Sinds wanneer Eeckenrhode?

‘Het ontmoeten van gezellige mensen.
Ik kan prima alleen zijn, dat is ook iets dat
ik noodgedwongen na het overlijden van
mijn man heb moeten leren. Maar het in
gezelschap zijn van leuke mensen vind ik
erg plezierig. Ik bel overigens ook veel met
mijn kinderen. Ik ervaar ook momenten
van geluk als het goed gaat met mijn
kinderen en zes kleinkinderen. Als er een
promotie is, een diploma wordt behaald
of als we bij elkaar zijn. En dat komt nog
wel eens voor. Ik heb ook enorm genoten
van de diverse reizen die ik heb gemaakt.
Ik ben op bezoek geweest bij mijn zwager
in Australië en schoonzusje in de VS.
Ik heb ook een prachtige reis gemaakt
in Noorwegen, met een cruiseschip heb
ik de kustlijn van Noorwegen verkend.
Er zijn meerdere periodes van echt geluk
in mijn leven geweest. In Indonesië was
een fijne tijd. Ook in Capelle hebben we
met heel veel plezier en geluk gewoond.

‘Ik woon sinds 5 jaar op Eeckenrhode in
een heerlijk appartement! Een penthouse
met een groot dakterras en fantastisch
uitzicht. De zonsondergang kan ik vanuit
mijn zitkamer iedere dag (bij onbewolkt
weer) live meemaken.’

Het leven is keuzes maken
De redactie legt mevrouw Rensen een
aantal makkelijke en minder makkelijke
keuzes voor:

Bloemen of wijn?
Bloemen! Ik kan me geen leven zonder
bloemen voorstellen. Er staan bij mij
dikwijls verse bloemen in het apparte
ment. Maar, ik houd ook van een glaasje
wijn, wel bij voorkeur in goed gezelschap.

Ochtend of avond?
Ik geef de voorkeur aan de avond, gezellig
met een lekkere maaltijd als ik me ertoe
heb gezet om iets te bereiden. Of anders
extern, vaak met een medebewoner van
Eeckenrhode of met mijn kinderen.

Koken of uit eten?
Bij voorkeur uit eten natuurlijk in goed
gezelschap. Maar ik kook ook voor mezelf.
Ik heb altijd graag gekookt.

Franse of Italiaanse keuken?
Mijn zoon Rik kan fenomenaal Italiaans
koken. Maar mijn eerste voorkeur zou
uitgaan naar de Franse keuken.

In Italië met zoon Rik (toen correspondent
Italië bij het NRC).
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Echtpaar van Looij naar
PSV–Roda JC
Door Marij Lodewijks,
verzorgende zorgteam Eeckenrhode
De heer en mevrouw Van Looij zijn al
50 jaar fanatieke PSV-supporters en
clubcardhouders op de eretribune.
Mevrouw Van Looij is zelfs erelid
van supportersvereniging Ons PSV.
De laatste jaren kon het echtpaar
aangezien hun hoge leeftijd en
gezondheid niet meer actief deel
nemen aan het supporten van hun
mooie voetbalclub PSV. Nu worden de
wedstrijden thuis op de bank op TV
gevolgd.

Ook ik ben een fanatiek PSV-supporter en
elke thuiswedstrijd in het stadion. Ik vind
het dan ook erg jammer dat het echtpaar
niet meer naar hun mooie club kan gaan.
Hier moest ik iets mee. Na overleg met hun
kinderen, PSV, Stichting Wens Ambulance
Brabant is het na een hele georganiseerde
onderneming toch gelukt om het echtpaar
van Looij te verrassen.

Echtpaar Van Looij ‘in the picture’ op een
groot scherm in het stadion.

Fantekst van Marij Lodewijks, verzorgende
bij Eeckenrhode.

Op woensdag 21 september, was het dan
eindelijk zo ver en werden mevrouw en

18

herfst editie

V.l.n.r. Echtpaar Van Looij, Daan van Looij
en Mariëtta van Looij.
Tijdens de 30ste minuut van de wedstrijd
wordt voor het echtpaar een mooie tekst
op het grote video scherm in het stadion
gepresenteerd.

de heer Van Looij eerst thuis verrast met
een mooie bos rode en witte rozen (de
kleuren van PSV), gevolgd met een echte
PSV taart die zich onder het genot van een
bakje koffie heerlijk liet smaken. Om half 6
werd het echtpaar door stichting Wens
Ambulance Brabant opgehaald om naar de
bekerwedstrijd PSV–Roda JC te gaan. In
vol ornaat met de ambulance en volgauto
(met kinderen en kleindochter) op weg
naar het stadion. Ondanks de grote drukte
werd het echtpaar heel hartelijk ontvangen
door PSV. Mevrouw Van Looij zegt tegen
haar man ‘oh Cees, wat heerlijk om weer
hier te zijn, oh wat geweldig’. Onderaan de
eretribune, vlakbij het veld waren plaatsen
gereserveerd voor het gezelschap. Om
half 7 startte de wedstrijd PSV–Roda JC.
In de eerste helft werd natuurlijk 2 maal
gescoord door PSV en was mevrouw
geheel in haar sas. Samen juichten zij
fanatiek mee.

Tijdens de rust kwam de supporters
vereniging om het echtpaar een speld
op te spelden en werden zij door PSV TV
gefilmd en op het scherm geplaatst. In
de 2e helft werd er nog 2 maal gescoord
en won PSV de wedstrijd met 4-0. Bij het
scoren juichte het echtpaar, je zag ze
glunderen en genieten van de wedstrijd en
de geweldige sfeer in het stadion. Tijdens
de wedstrijd werd in het stadion massaal
respect getoond aan het echtpaar via
sociale media en werd hun foto massaal
gedeeld ‘Eendracht Maakt Macht’.
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Activiteiten vooruitblik…

oktober 2016 t/m januari 2017
Dinsdag 18 oktober, 19.30 uur
Presentatie Seniorenraad Waalre

componisten Erik Satie en tijdgenoten.
Voor dit thema is gekozen om 150 jaar
Erik Satie(1866-1925) te gedenken. Het
programma zult u te zijner tijd ontvangen.
Wij heten u graag welkom om met elkaar
te genieten van zang, piano en saxofoon
tijdens dit koffieconcert.

De Seniorenraad Waalre stelt zich aan u
voor, vertelt over hun bezigheden en de
speerpunten die hun aandacht hebben.
Vervolgens is er ruimte voor vragen.
De raad zet zich in voor senioren in Waalre

Woensdag 26 oktober, 10.00-12.00 uur
Modeshow
Modehuis Kerkhofs komt zoals vertrouwd
de laatste mode showen waarna naar
hartenlust geshopt kan worden. Passen is
uiteraard mogelijk!
en werkt nauw samen met de gemeente.
Zij hebben ook klankbordgroepen, wellicht
voor u als bewoner interessant om deze
avond aan te schuiven.

Zondag 23 oktober, 11.00 uur
Olga van der Pennen
en haar muziekvrienden

Zondag 7 november, 15.00 uur
Virtuele tour Van Abbemuseum
Op maandag 7 november organiseert
Eeckenrhode van 15.00 tot 16.00 uur
een virtuele rondleiding door het Van
Abbemuseum. Een gids van het Van Abbe
zal u in de recreatiezaal van Eeckenrhode
via het grote scherm een rondleiding
geven door het museum.

Muziek op Eeckenrhode met ‘Olga van
der Pennen en haar muziekvrienden’.
Op zondag 23 oktober komt Olga van
der Pennen ons opnieuw verrassen met
een prachtig programma. Dit jaar zal het
koffieconcert in het teken staan van de
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Zondag 13 november, 13.00 uur
Kinderen Koken

collectie brillen mee tijdens dit bezoek.
Omdat er geen sprake van een winkel is
zijn de kosten voor u lager. Bram is vanaf
14.00 uur tot p.m. 16.30 uur aanwezig,
afhankelijk van de aanvragen die vooraf
gemeld worden.

Voor de derde keer gaan kinderen en
kleinkinderen van bewoners in de keuken
van eeckenrhode onder begeleiding van
de ‘chef’ een heerlijke maaltijd bereiden.
Deze zal gezamenlijk in de zaal genuttigd

Zondag 27 november, 11.00 uur
Keltische harp met Els Denessen
Een prachtige combinatie van harp en
zang brengt harpiste Els Denessen ten
gehore. U zult voornamelijk Keltische
ballades horen waarbij Els zichzelf
begeleidt op de harp. Het programma
bestaat voornamelijk uit traditionele songs

worden. Het menu is veelbelovend en
naast culinair genieten is het bovendien
altijd erg gezellig! Leest u meer over
aanmelden en het verloop van de dag op
pagina 6.

Dinsdag 15 november, vanaf 14.00 uur
Huisopticien Bram Bogers
Uiterst handig, Huisopticien Bram Bogers
van Crazz Optics is op deze middag in
de bibliotheek om u te ontvangen. Vooraf
kunt u bij de receptie laten weten of en
wanneer u een oogmeting wenst, u een
nieuwe bril of een kleine reparatie aan
uw bril nodig heeft .Ook neemt hij een

(u zult er zeker een aantal herkennen)
en melodieën en wordt aangevuld met
eigentijdse Keltische muziek en eigen
nummers.

Dinsdag 29 november, 10.00-12.00 uur
Sint- en kerstfair op Eeckenrhode
Bijna traditie, komt u gezellig een kijkje
nemen en een kopje koffie drinken met wat
lekkers erbij? We verheugen ons weer op
allerlei deelnemers met accessoires, jam,
kerstkaarten, sintlekkernijen, verswaren,
kerststukjes en nog veel meer. U bent van
harte welkom en uw familie en/of vrienden
uiteraard ook! Hoe meer zielen hoe meer
vreugd.
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Woensdag 30 november, 15.00 uur
Opening nieuwe expositie

er weer een kerstverhaal voorgedragen
worden. Komt u ook met uw familie naar
deze speciale dag?

Deze expositie betreft het fotowerk van
bewoonster en organisator van de vele
expo’s op Eeckenrhode, mevrouw Ella de
Troye. In het volgende U magazine leest u
er alles over!

Zaterdag 31 december, 16.00-18.00 uur
Oudejaarsborrel
Terug kijken op het oude en vooruitblikken
op het nieuwe jaar. Er is altijd veel te
vertellen aan tafel tijdens de oudejaars
borrel. Eeckenrhode staat aan de voor
avond van een grote renovatie, en het
resultaat zal verbluffend zijn! Glühwein,
oliebollen en appelbeignets zijn uiteraard
aanwezig!

Zondag 4 december, 13.00 uur
Winterlunch
Voor de eerste keer verzorgt onze nieuwe
cateraar de winterlunch. Vanwege de
proeverij die door vijf bewoners werd
bijgewoond in oktober, vertrouwen wij op

Zondag 8 januari 2017, 16.00 uur
Nieuwjaarsborrel

een heerlijke wintermaaltijd met producten
van het seizoen en een gezellig samenzijn
van bewoners en hun familie en vrienden.

Bewoners, familie, bestuur en personeel
zijn allen welkom om elkaar een voor
spoedig nieuwjaar te wensen. Samen
klinken wij op 2017, dat het een goed
jaar mag worden en op naar een ‘nieuw’
Eeckenrhode!

Maandag 26 december, 2e kerstdag, 13.00 uur
Kerstlunch
Traditiegetrouw vindt de Kerstlunch plaats
op deze Tweede Kerstdag 2016. Ook zal

22

herfst editie

Eeckenrhode beweegt

Gymles zoekt nieuwe
deelnemers
Spieren blijven soepel

Dat bewegen gezond is voor lichaam en
geest weten we allang. Immers, regelmatige
activiteit kan de gevolgen van het veroude
ringsproces vertragen. Mensen die veel
bewegen blijken vaak ook gelukkiger te
zijn. Dat gymnastiek op Eeckenrhode ook
heel gezellig is is niet bij iedereen bekend.
Iedere maandagochtend wordt van 9.45
tot 10.30 uur gegymd in de recreatiezaal.
En zonder een oefening op muziek is de
ochtend niet compleet volgens gymlerares
Emmy Tooten. Na de gymnastiek wordt
gezamenlijk koffie gedronken. Tooten
heeft altijd in het onderwijs gewerkt,
eerst als klasse-leerkracht. En na het
behalen van een bevoegdheid ook
als vakleerkracht gymnastiek op een
basisschool in Valkenswaard.

De oefeningen die tijdens de gymnastiek
worden gedaan hebben betrekking op
algemene beweeglijkheid, coördinatie en
een klein beetje conditie. De gymnastiek is
er voornamelijk op gericht dat de dagelijks
gebruikte spieren soepel blijven. Muziek
wordt in elke les gebruikt, de meest
populaire oefeningen zijn die op muziek.
Typische oefeningen voor senioren zijn
oefeningen waarin het evenwicht wordt
getraind, natuurlijk gericht op valpreventie. Oefeningen worden grotendeels op
de stoel gedaan, sommige naast of achter
de stoel zodat de gymnastiek door een
brede groep kan worden beoefend. Iedere
deelnemer heeft de keuze om oefeningen
wel of niet mee te doen.

Gratis proberen?
Wilt u een keertje
proberen? De eerste
keer is gratis. Daarna
kost het € 3,- per keer.
Voor meer informatie
en/of aanmelden
kunt u terecht bij
mevrouw Berkhoudt,
bewoonster van
Eeckenrhode.
U kunt haar bereiken
via de receptie.
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Serviceflat Eeckenrhode
Irenelaan 9
5583 AD Waalre
telefoon 040 – 2282800
www.eeckenrhode.nl

