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Het verlangen naar het zonnetje, zoals we
wensten in de voorjaarseditie, is waarheid
geworden. Warmte en nóg meer warmte,
plezierig beloond met heerlijk ijs van
ijssalon Toscana uit Eindhoven. Feit is
feit, het is zomer en hebben de langste
dag al weer achter ons. Wist u trouwens
dat het korten en lengen van de dagen
asymmetrisch verloopt? Bijvoorbeeld
geldt dat voor het lengen van de dagen
pas na 5 januari de zon iedere dag
ongeveer een halve minuut eerder op gaat,
na half januari de winst al 1 minuut per
dag is en dat het daarna steeds sneller
gaat. Het totaal kan oplopen tot 4 minuten
per dag. Bij het korten van de dagen geldt
dat ook en dan natuurlijk andersom. Niet
getreurd, het is nog láng geen winter en er
is genoeg te beleven en te genieten op en
rondom Eeckenrhode zoals u kunt lezen in
de Vooruitblik op pagina 20.
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Colofon
‘U’ is een uitgave van Eeckenrhode.

Coördinatie en redactie

Pascalle Jacobs, Irene Copray
Tekst Bewoners van Eeckenrhode,
bestuur, redactie
Omslagfoto Eigen foto, Kempen Airport
Druk en Print Van den Munckhof
Niets uit deze uitgave mag, in welke
vorm en op welke wijze dan ook, worden
overgenomen zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever.
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Terugkerende
activiteiten

Voorwoord
Lees gerust

–	Bridge voor bewoners Eeckenrhode
maan- en dinsdagmiddag in de Tuinzaal
– Dagje Sociëteit
op donderdag 10.00–12.30 uur,
er is nog plaats
– Filmavond
woensdagavond in de Tuinzaal
– Gym
maandagmorgen in de Tuinzaal
– Boekenclub
	woensdagmiddag, 1x per 4 weken in
de bibliotheek op de C-etage
– Muziek met Guus
vrijdagmiddag in de Tuinzaal
2019: 6/9, 18/10, 29/11
2020: data zie de volgende U
– Senioren Eetpunt
laatste woensdag van de maand
– Ondersteuning iPad/tablet/computer
	volgens afspraak met Andries
Brouwers: 040 - 22 14 333
– Yoga
vrijdagmorgen in de Sociëteit
er is nog plaats
– Zondagsborrel
in de Tuinzaal, vanaf 16.00 uur

U heeft vast wel eens gehoord van ‘fakenews’, nepnieuws op zijn Brabants? Ik
denk dat een jaar of vijf geleden aan deze
term weinig betekenis werd gehecht.
Vandaag de dag moeten we continu alert
blijven of de informatie die ons wordt
aangeboden wel klopt, echt is.
De geheime diensten in de wereld wisten
het al langer, maar pas sinds enkele jaren
weten wij, burgers, dat landen als Rusland
en China hele organisaties hebben staan
om het gedrag van mensen te beïnvloeden
met nepnieuws, meestal via social media
zoals Facebook en Twitter. Er gaan zelfs
geruchten dat de Brexit én de verkiezing
van Donald Trump niet waren gebeurd
zonder fake news. Eng hè!
Laat ik u op pagina 3 van deze U
geruststellen. Alle informatie in deze
U is echt, hooguit een beetje zwaarder
aangezet of enigszins gebagatelliseerd.

Voor informatie en tijden, kunt u terecht
bij de receptie van Eeckenrhode.

Ik wens u veel leesplezier!
Michael Klok
Secretaris VvE Eeckenrhode

Nieuwe bewoners
We hebben verwelkomd:
- De heer van Gasteren
- Mevrouw Bol
- Mevrouw Bongers
- Mevrouw De Heer
- De heer en mevrouw Van Tongerloo
- Mevrouw Van Rongen
- Mevrouw Hutjens
Binnenkort verwelkomen wij:
- De heer Lorenz
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Nieuwsflitsen
Na 4,5 jaar dienstverband
heeft Claudie van der Heijden,
administratrice, gekozen voor een
nieuwe baan. Wij bedanken haar
hartelijk voor alles wat ze voor
Eeckenrhode heeft betekend.
Inmiddels is het stokje overgenomen
door Maartje Verberne. Op pagina 16
vindt u een leuk interview met deze
nieuweling.

Stichting ‘Vrienden van Eecken
rhode’ heeft de bewoners op
de warmste dag ooit gemeten,
donderdag 25 juli, toen we 41+
graden aantikten, verwend met een
heerlijk ijsje van ijssalon La Toscana
uit Eindhoven. Heel mooi dat zij met
een prachtige traditionele ijskar
kwamen!

Ook een nieuwe medewerker is
Hildegard Becker. Zij vangt de drukte
tijdens de vakantieperiode op en is
inmiddels al een vertrouwd gezicht.
Zij zal tot begin november het team
als huishoudelijke hulp/gastvrouw
versterken.

Schreven we in het laatste U
magazine nog over de nieuwe
schoonheidssalon op Eeckenrhode,
helaas moeten we nu melden dat
schoonheidsspecialiste Henrieke
Schroer vanwege omstandigheden
zal gaan stoppen. Henrieke heeft
een potentiële opvolger gevonden,
vooraf wordt eerst de animo gepeild
onder de bewoners voor een
schoonheidssalon op Eeckenrhode.
Henrieke, bedankt voor alles!

Een ‘dagje Sociëteit’ is inmiddels
weer opgestart. Vrijwilliger
José Habraken en twee nieuwe
vrijwilligers, Gerry Zaaijer en Thea
Suiker, verzorgen deze activiteit in
nieuwe stijl. Wel met het vertrouwde
ochtendprogramma, echter
zonder de gezamenlijke maaltijd.
Kosten voor deelname zijn daarom
bijgesteld naar € 7,50 per keer en
de duur is van 10.00 uur tot 13.00
uur op donderdag, in de Sociëteit
op de E-etage. Er zijn nog plaatsen
beschikbaar!
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De jaarlijkse herhalingsdag van
de Bedrijfshulpverlening (BHV)
heeft weer plaats gevonden.
Naast de scholing wordt er voor
het laatste kwartaal van 2019 een
ontruimingsoefening georganiseerd
waar we bewoners bij willen
betrekken om het zo realistisch
mogelijk te oefenen. Uiteraard
ontvangt u vooraf informatie.

Ook zeker gedenkwaardig is dat de
heer en mevrouw de Vries in mei van
dit jaar hun 70-jarig huwelijk vierden.
Platina, een sterk edelmetaal, zoals
u in het bijgaande krantenartikel
kunt lezen. Zelfs de Burgervader
van Waalre, Jan Brenninkmeijer,
die het echtpaar bezocht, had
70 jaar huwelijk nog niet eerder
meegemaakt.
Rectificatie: Het echtpaar is niet
vanuit Friesland naar Veldhoven
verhuisd. De heer werd vooraf onder
zoeker Zuivelkunde en Veeteelt bij de
Universiteit van Wageningen. Na 9
jaar daar werkzaam en woonachtig te
zijn geweest verhuisde het echtpaar
naar Veldhoven.

Eeckenrhode bedankt team 46
van Dorpsquiz Waalre. Zij kwamen
geheel onverwacht met heerlijke zelf
gebakken koekjes voor de bewoners
tijdens de filmavond! Mooie actie!

Het was feest in de Tuinzaal van
Eeckenrhode op zaterdag 20 juli.
De heer Fentener van Vlissingen
vierde samen met zijn vrouw, familie
en vele bewoners van Eeckenrhode
zijn 95ste verjaardag. Een gedenk
waardige dag!
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Bewoner belicht…

Interview met
de heer Van Gasteren
Wat bent u voor mens?

de Maas en door de Biesbosch verliep
gezellig maar hij zei bij thuiskomst; “je
hebt gelijk, wat ben jij een onhandige
kluns”.
Ik lach gemakkelijk en ik heb een behoor
lijke ‘flux de paroles’ misschien heeft dat
te maken met mijn Amsterdamse roots.”

Van Gasteren lacht. “Ik ben vooral een
alfa man, ik ben atechnisch. Ik heb veel
cultuur-historische interesses én ik ben
de onhandigste man van Nederland. Een
vroegere buurman had een prachtige
zeilboot maar zijn vrouw wilde nooit mee.
Hij vroeg mij om eens een weekje met hem
mee te varen als bootsmaatje. Dat wilde
ik wel doen maar zei tegen hem “realiseer
je je dat ik super onhandig ben”. Dat zal
wel meevallen, dacht hij. Het tochtje over

Waar bent U opgegroeid?
“In Amsterdam in een gezin met een
oudere zuster en een jongere broer. Mijn
vader had een sigarenwinkel maar die ging
kort na mijn geboorte failliet. Hij is toen
portier geworden bij de Nederlandsche
Handel Maatschappij aan de Vijzelstraat,
een van de voorlopers van de ABN
Amro. Ik heb eerst Mulo A gedaan en
later via avondonderwijs Gymnasium A,
staatsexamen. Daarnaast haalde ik de
handelscorrespondentie diploma’s Frans,
Duits en Engels van de Nederlandse
Associatie voor Praktijkexamens. Ook
heb ik nog een aantal jaren Italiaans
gestudeerd.
Mijn vrouw leerde ik kennen op het
avondgymnasium. Zij was verpleeg
kundige maar had hogere ambities.
Wij wilden beiden universitair studeren
maar Mulo gaf geen toegang tot de
universiteit vandaar dat we de omweg
van avondonderwijs volgden. Zij had wat
moeite met Latijn en de leraar had haar
gezegd dat ze eens een student uit een
hogere klas om wat hulp zou moeten

‘De gelukkigste dag van mijn leven.’
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“Ondanks tegenslagen
geniet ik nog steeds
van het leven.”

Minervaplein in Amsterdam-Zuid waar
ik kassier werd. Dat was een leuke tijd.
In die buurt woonden veel wat we nu
noemen BN-ers en die verschenen bij mij
aan de balie. Zo zag ik daar regelmatig
Conny Stuart, Joop Doderer (Swiebertje),
Gerard Hengeveld (pianist), Dr. Van Swol
(de polioman en tenniskampioen van
Nederland), zijn vrouw Gre Brouwensteyn,
de opera zangeres e.a.. Ook kwam daar
de cardioloog Dr. Berreklouw en geheel
toevallig, een aantal jaren geleden heeft
zijn zoon bij mij een open hart operatie
verricht hier in het Catharina ziekenhuis.
Zijn vader leefde toen nog vertelde hij
mij. Na mijn jaren bij de bank kwam ik bij
Fokker te werken (twee jaar), vervolgens
nog een jaar bij MSD in Haarlem en
tenslotte kwam ik dan bij Organon in
Oss terecht. Ik was toen 28 jaar oud. Bij
Organon ben ik de rest van mijn werkzaam

vragen. En zo is het gekomen! Toen we
de studie achter de rug hadden stonden
we voor de keuze “wat doen we, trouwen
of studeren?”. De natuur was sterker, we
huwden en een jaar later lag ons eerste
kindje in de wieg.”

Organon
“Gedurende mijn militaire diensttijd
werkte ik vooral op het Ministerie van
Oorlog (tegenwoordig Defensie) bij de
Verenigde Chefs van Staven. Daarna
keerde ik terug bij de Nederlandse Handel
Maatschappij maar nu op het bijkantoor
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Veel plezier in Oss
“In ons gezin liep in die tijd niet alles op
rolletjes. We hadden helaas te maken
met veel ziekte in het gezin. Mijn dochter
was een zwaar bronchitis patiëntje, de
bevalling van ons derde kind was niet
helemaal goed verlopen, kortom we
hadden de nodige gezondheidsperikelen.
In Oss beviel het ons overigens goed al
voelden we ons wel wat geïsoleerd van
onze familie in Amsterdam. Oss stond
lange tijd slecht bekend. In de jaren 20
was een aantal margarine producenten
naar Rotterdam vertrokken met als gevolg
voor Oss werkeloosheid en armoede.
Criminaliteit ligt dan om de hoek. In die
tijd ontstonden dan ook de beruchte Osse
bendes die Oss een slechte naam hebben
bezorgd. Wij hebben daar nooit iets van
gemerkt. We hebben met veel plezier in
Oss gewoond.”

Te gast bij Japanse Organon collega’s.
leven gebleven. Een prachtig bedrijf waar
ik het altijd zeer naar mijn zin heb gehad.
Organon had in 1962 de anticonceptie
pil geïntroduceerd wat het bedrijf een
versnelde groei heeft gegeven waardoor
in een betrekkelijk korte tijd veel nieuw
personeel moest worden aangetrokken.
Een rol hierbij speelde ook de beruchte
Softenon affaire van enkele jaren eerder,
die aanleiding was voor diverse overheden
de registratie-eisen voor geneesmiddelen
flink op te schroeven. Hoog geschoold
personeel was in de omgeving van
Oss onvoldoende beschikbaar met als
gevolg dat veel mensen uit de randstad
aangeworven werden. In die golf ben ik
meegespoeld. Bij Organon startte ik als
chef van de Order Handling Dept. In deze
functie werd veel gecorrespondeerd met
de afnemers waarbij mijn talenkennis
goed van pas kwam. Toen na een oekaze
van de directie voortaan alles, worldwide,
in het Engels geschreven moest worden
en bovendien de automatisering steeds
belangrijker werd was voor mij de jus
eraf en ben ik intern gaan solliciteren. Ik
kreeg een coördinerende functie bij de
afdeling Product Development. We hielden
ons bezig met het door ontwikkelen en
registratie-klaar maken van medicijnen.”

“Je moet de
schoonheid van
dingen kunnen
zien.”
Worldwide
“Terug naar Organon. Een aantal
landen waaronder Frankrijk, Italië en
in het bijzonder Japan hadden voor de
registratie van medicijnen de eis dat
in hun landen klinisch onderzoek werd
verricht, dat was een conditio sine
qua non. Dat hield dus in dat Organon
genoodzaakt was in die landen onderzoek
te doen zelfs al was dat wetenschappelijk
gezien niet meer van waarde (uit eerder
onderzoek elders waren immers de
resultaten bekend). In feite was het een
manier om werkgelegenheid te creëren.
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Hoe dan ook, deze studies moesten
gedaan worden en het was mijn taak in
overleg met de lokale vertegenwoordiging
deze studies te organiseren. In dit kader
heb ik dus jarenlang veel gereisd naar
plaatsen als Rome, Parijs, Clermont
Ferrand, Tokyo, Londen, etc.. Het zou
te ver gaan om hier alles in detail te
beschrijven maar geloof me, ik had er een
prachtige en leerzame job aan.”

waren de kinderen inmiddels het huis
uit. Na het overlijden van mijn vrouw
ben ik een aantal jaren alleen geweest.
Mijn huidige vriendin heb ik in 1997 in
Waalre leren kennen. Zij was weduwe. Ik
werkte toen nog bij Organon. De eerste
jaren hadden we een LAT-relatie. In 2000
ging ik met pensioen en een jaar later
ben ik in Waalre komen wonen. Ik was
gelukkig in mijn nieuwe relatie. Ik kwam
in een leuk en hartelijk gezin en onze
kinderen accepteerden wederzijds zonder
problemen ons samenzijn. Ook nu werd er
weer veel gereisd al waren het nu vakantie
reizen. Helaas heeft mijn vriendin sinds
enkele jaren vasculaire dementie en is nu
opgenomen in de Hoevenakkers hier in
Waalre.”

“Ik speelde portemonnee”
“Mijn gezin was muzikaal. Mijn vrouw
speelde piano (we hadden een grote
vleugel staan), mijn oudste zoon cello
(hij heeft later conservatorium gedaan
en is dirigent geworden), mijn dochter
speelde viool en de jongste zoon hobo.
Zelf speelde ik portemonnee. We gaven
dus gezinsconcerten en nodigden ook
wel eens kennissen en vrienden daarbij
uit. Mijn vrouw kreeg op haar 53ste
kanker en is na een zwaar ziekbed op
haar 56ste gestorven. Op dat moment

Wat maakt het leven mooi?
“Ik houd van mensen, mensen met
humor. Ik houd veel van kunst, kunst
geschiedenis, geschiedenis in het
algemeen en ook van klassieke muziek.

Het gezin Van Gasteren.
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Waarom bent u naar Eeckenrhode
gekomen?

Als een soort tegenwicht tegen al het
zakelijke gedoe waarmee je in je werk
te maken krijgt heb ik bijna mijn leven
lang altijd cursussen gevolgd op het
gebied van kunstgeschiedenis. Dat doe
ik nu trouwens nog bij Posterheide in
Eindhoven.
Daarnaast heb ik natuurlijk ook gesport.
Ik heb gevoetbald, getennist, veel
schaatstochten gereden en geschaakt
(als je dat laatste tenminste een sport wilt
noemen). Belangrijk is dat je bij alles wat
je waarneemt de schoonheid herkent. Dat
kan zijn in het karakter van mensen, de
natuur, een mooie schaakcombinatie, een
melodie, kortom in feite in alles maar je
moet het wel kunnen zien (sorry dit klinkt
een beetje Cruyffiaans).”

“Om twee redenen. Ik ben hartpatiënt,
heb een open hart operatie gehad die niet
helemaal goed verlopen is en ik draag een
pacemaker. Ik vind het prettig te weten dat
hier een zorgteam in huis is. De tweede
reden is dat ik alleen in een groot huis
woonde en op Eeckenrhode een beetje
gemeenschapsleven hoop te vinden. Ik
woon hier nu twee maanden en tot op
heden bevalt het mij hier goed.”

Op zakenreis.
VLOER- EN RAAMBEKLEDING
DOOR ONS GEMETEN EN GEPLAATST

Vanaf september
2019 fitnessgroepen
en valtrainingen
in behandelruimte
Eeckenrhode!

Wij nemen u al het werk uit handen.

&

René Beusen fysiotherapeut,
op Eeckenrhode
aanwezig op dinsdag
en donderdag
Maatwerk sta-op
stoelen in leder en
stof.

uw

040 - 221 43 96
contact@fysiobeusen-foudraine.nl
www.fysiobeusen-foudraine.nl

Woninginrichter

Gestelsestraat 59
www.profita.nl
Aalst-Waalre Tel. 040 - 22 13 922
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Tuin Report
De bewonerscommissie heeft gevraagd om in
deze ‘U’ aandacht te besteden aan een aantal
ontwikkelingen in en om onze tuin.
Rondje Eeckenrhode

Eeckenrhode’ dat in wording is. U heeft
misschien het bospaadje wel eens gezien
dat begint bij de Jeu de boules baan. Dit
paadje is bedacht en aangelegd door
bewoner Robin Bombeeck en maakt ook
onderdeel uit van ‘Rondje Eeckenrhode’.
Voor bewoners die wel eens wandelen en
ietwat glooiend terrein kunnen handlen,
stabiel zijn, is het leuk om deze paadjes
eens te ontdekken.

Bij de Tuinzaal zijn de grote border
en de border onder de boom in het
gazon opnieuw ingeplant. Hierdoor is
het uitzicht vanuit de Tuinzaal en de
naastgelegen appartementen verbeterd.
Er is nu ook uitzicht op het zandpad waar
joggers, honden en soms een paard
voorbij galopperen. Onder de planten is
boomschors gelegd. Dit houdt onkruid
enigszins tegen en houdt vocht vast
waardoor de grond minder snel uitdroogt.
Wat u wellicht nog niet is opgevallen is
dat er een paadje langs de perceelgrens
door de grote border loopt. Dit trajectje
maakt onderdeel uit van het ‘Rondje

Vlindertuin en insectenhotel
Een bewoner van Eeckenrhode heeft de
Vlinderstichting benaderd met de vraag
hun licht eens te laten schijnen over de
tuin van Eeckenrhode. Hier is het idee
uit ontstaan om een vlindertuin aan te
leggen. Deze tuin van circa 500m2 bestaat
uit een bloemenmix aantrekkelijk voor
vlinders en libellen. Zoals de ideeën
nu zijn wordt deze tuin in het najaar
aangelegd aan de zuidzijde van de tuin,
grenzend aan de Oranjelaan. De Stichting
Vrienden van Eeckenrhode wil in deze
tuin een insectenhotel plaatsen. De
Vlinderstichting maakt zich sterk voor
het behoud en herstel van vlinders in
Nederland en Europa.

Verlichting en bestrating
De bewonerscommissie (in de persoon
van Ina van Herk en Frans van Baaren)
hebben samen met het bestuur van de
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Deze contacten hebben het volgende
resultaat gehad:
— opstaande tegels trottoirs worden
recht gelegd
— aannemer van verbouwing woonhuis
aan de Irenelaan wordt aangesproken
op vrijhouden doorgang en eventueel
herstel van trottoir
— gat bij brievenbus aan Irenelaan wordt
opgevuld
— aan parkeerplaatsen en wegdek wordt
voorlopig niets gedaan

Tuincommissie

VvE Eeckenrhode contact gelegd met de
gemeente Waalre om de begaanbaarheid
van wegen, trottoirs en straatverlichting
rondom Eeckenrhode aan te kaarten.
Meerdere bewoners hebben geklaagd over
opstaande randen van tegels en klinkers,
en oneffenheden in het wegdek.

Tijdens een ALV van Eeckenrhode is
het idee ontstaan om bewoners meer te
betrekken bij de tuin. Er is een oproep
naar bewoners gestuurd om kenbaar te
maken of ze daar iets in willen betekenen.

In memoriam

Liesje de Ligny

Op 18 april 2019 overleed Liesje
de Ligny, sinds juli 2017 de
bewoonster van appartement D26.
Ze is 88 jaar geworden.
Eeckenrhode was voor Liesje het laatste station
op een lange levensreis die haar van Zaandam
via Friesland, Hilversum en Eindhoven naar
Waalre voerde.
Op Eeckenrhode, waar ze actief was in de boeken
club, heeft Liesje nog twee jaar genoten van haar
prachtige hoekflat. We zullen haar missen!
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Palmen op de Noordpool

hoe die CO2 concentratie heeft kunnen
dalen naar het huidige nivo. Immers kan
dat inzicht bijdragen aan het huidige
klimaatprobleem. Een Nederlandse
geoloog heeft per toeval ontdekt dat
waarschijnlijk een invasief waterplantje
(dat ook nu nog in Nederlandse sloten te
vinden is) dat extreem veel CO2 opneemt
waarschijnlijk de driver is geweest van
de terugloop van CO2 in onze atmosfeer.
Ongeveer driekwart van de oceanen
rondom de Noordpool was in de tropische
periode bedekt met dit waterplantje dat
royaal CO2 uit de lucht haalde, stierf en
vervolgens naar de bodem van de oceaan
afzonk. De betreffende wetenschapper is
in gesprek geweest met bedrijven als Tata
steel en Shell om dit inzicht in te zetten
tegen de huidige klimaatverandering. Dat
heeft helaas nog niet tot resultaat geleid.
Meer informatie over dit verhaal kunt
u vinden in het boek ‘Palmen op de
Noordpool’ van Marc ter Horst, of via de
podcast (luisterverhaal) ‘Palmen op de
Noordpool’ dat te vinden is via het kanaal
van Parel Radio.

Er gebeuren rare dingen in de natuur. In de
week dat ik dit schrijf wordt waarschijnlijk
het warmterecord gebroken, er wordt
een temperatuur van 40 graden Celsius
voorspeld. De eerder hoogst gemeten
temperatuur was 38,4 graden en werd in
augustus 1944 in Warnsveld gemeten.
De impact van klimaatverandering op
de natuur zien we om ons heen. Veel
bomen en planten hebben het moeilijk
of leggen zelfs het loodje. Boeren zitten
met samengeknepen billen te bidden om
regen. Rijkswaterstaat heeft ze verboden
om waterbronnen aan te spreken om het
grondwaterpeil niet nog verder onder druk
te zetten.

Waterplantje de oplossing?
50 miljoen jaar geleden groeiden er
palmbomen op de Noordpool en heerste
daar een tropisch klimaat. In deze tijd
was de concentratie van CO2 in de
atmosfeer zeven maal hoger dan nu
het geval is. Wetenschappers hebben
zich suf gepiekerd om te bedenken

13

zomer-herfsteditie

Activiteiten terugblik
Paasfair

1 jaar Senioren Eetpunt

De paasfair op dinsdag 16 april verliep
gezellig en werd weer druk bezocht. Karel
de Jong verzorgde de muziek en er was
genoeg om te bekijken en kopen. We
kijken uit naar de kerstfair op dinsdag
10 december.

We zeggen soms… wat vliegt de tijd. En
zo lijkt het ook. Al één jaar wordt de lunch
op de laatste woensdag van de maand
verzorgd door Catering Content en zijn er
iedere maand vrijwilligers in de weer om
de middag goed te laten verlopen. Een
prachtig initiatief.

Paaslunch, 2e Paasdag

De Meent kwam 2 keer ‘op de koffie’

Met mooi weer en lekker eten is iedereen
de tweede Paasdag prettig doorgekomen.
Catering Content had goed gezorgd en na
de warme lunch was het nog even gezellig
nazitten met een kopje koffie.

Wat hebben de kinderen van groep 6 van
basisschool de Meent het weer gezellig
gemaakt op de twee dinsdagen in juni.

Koningsdag
Wat een geluk, na het wat krap zitten in de
hal vorig jaar, werd op 27 april de nieuwe
TV in de Tuinzaal voor het eerst aangezet
en kon men via het grote beeldscherm
genieten van het Koningspaar, hun
kinderen en familie. Mét oranjebitter!

Zang, quiz, sketch, zelfgebakken
appeltaart, muffins en zelfs polonaise.

Bevrijdingsdag
Heerlijke muziek met Rob des Bouvrie,
accordeon en Theo Spanjers, gitaar.
Bekende liedjes van toen werden met
smaak en enthousiasme gebracht. Door
menig een werd al na de eerste akkoorden
geraden wie de zanger of zangeres was.
Het werd een sfeervolle middag.

Zowel jong als oud genoten van het
gebeuren en elkaar. Het was in éen
woord… fantastisch.
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Weense middag

De heetste dag tot nu toe!

Een top middag met gitaar, pianospel en
zang. De heer Othmar Schob en Claudia
Peloschek brachten hun repertoire met
hart en ziel. Een bijzonder fijne middag.
Met dank aan de heer Klamet die het idee
opperde.

Donderdag 25 juli organiseerden de leden
van Stichting ‘Vrienden van Eeckenrhode’
een ijsmiddag. Wat een leuk initiatief.

Intuïtief pianospel met thema
Zondag 4 augustus werd het optreden
van Bert-jan van der Mieden door
iedereen verschillend ontvangen. Het
thema ‘luisteren’ werd uitgebreid vertolkt
in woorden en begeleid door intuïtief
pianospel. Deze middag liet ons allen zien
dat smaken verschillen. Een excuus is hier
op zijn plaats voor de verwarring omtrent
de titel van de flyer.

Indonesische middag
Wat was het druk, gezellig en lekker!
De Melati dancers, zanggroep Hotel
Batavia en Eliza brachten mooie muziek
en dans. Pius en Lie bereidden heerlijke
gerechten en heel bijzonder was, dat we op
deze dag de 88ste verjaardag van bewoonster Diny van Voorthuysen mochten vieren
samen met haar familie en vrienden. De
dag werd afgesloten met de Podjo Podjo.

Franse middag met Edouard
En prachtig was het. Ontroerende en
prachtige songs bracht Edouard op
zondag 14 juli (quatorze juillet) ten gehore.
Alles omhuld met verhaal en humor met
een Frans accent. Edouard mag zeker nog
eens terugkomen.
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Een nieuw gezicht op Eeckenrhode

Maartje Verberne stelt zich voor
Wat heb je met senioren?
“Wat is eigenlijk een senior? Eigenlijk
best een lastige vraag. Dat heeft niet
per definitie met leeftijd te maken toch?
Volgens mij ben je zo senior als dat je
jezelf voelt. Wat ik heel belangrijk vind,
is dat senioren worden behandeld zoals
ik wil dat mijn ouders worden behandeld.
Met respect. Dat is voor mij een maatstaf.
Mijn ouders zijn overigens in de 70.”

Wat zijn je hobby’s?
“Mijn passie is sporten. En ook mensen
laten bewegen. Niet zozeer dat mensen
een marathon moeten kunnen lopen.
Maar dat de basisconditie goed is. Ik heb
heel veel energie. Met sport houd ik dat
enigszins in bedwang, blijft het leefbaar
voor thuis . Een andere passie is dieren.
Honden met stip op nummer 1 en paarden.
We hebben thuis ook kippen en eenden.
En eigenlijk alles wat komt aanwaaien en

“Ik kom uit Aalst-Waalre, ben daar
geboren en heb daar tot mijn 20ste
gewoond. Tijdens mijn studententijd heb
ik in Eindhoven gewoond en ben daarna
verhuisd naar Hamont (België). Daar woon
ik met mijn vriend Remco en onze dochter
van 3 jaar. België was betaalbaarder dan
Nederland, en we wilden graag meer
ruimte in en om het huis.”

😀

Waar heb je zoal gewerkt?
“Ik heb 11 jaar als projectleider bij de
firma Spitters gewerkt, een aannemer
in Waalre. Spitters is het bedrijf dat
het glasvezelnetwerk in Waalre heeft
aangelegd. Daarvoor heb ik als instructeur
bij een sportcentrum in Geldrop gewerkt.
Ik houd van bewegen! Ik heb fitnessgroepslessen gegeven en ook veel met
senioren gewerkt. Ik gaf meer dan 20 uur
per week les. Ik geef nog steeds af en toe
in de avonden les.”
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affiniteit met financiële administraties.
Ik ben opgegroeid in de wijk Eekenrooi
en ken de omgeving hier goed, Waalre
is een fijn dorp. Mijn ouders wonen hier
in de buurt en kunnen makkelijk op mijn
dochter passen. En vanuit de sportschool
heb ik enige ervaring met het werken
met senioren. Een goeie combinatie van
factoren voor een fijne werkplek.”

Wat is je indruk tot nu toe?
“Ik voel mij hier heel erg welkom! Het is
hier bijzonder gemoedelijk. Mensen zijn
heel hartelijk. Het kost wel allemaal tijd
om alles goed op een rijtje te krijgen. De
structuur met bewoners, eigenaren en
dienstverleners is voor een buitenstaander
best ingewikkeld om snel te kunnen
doorzien. Ik heb het inmiddels aardig op
een rijtje staan.”

zorg en aandacht nodig heeft is welkom.
Ik berijd geen paarden maar men ze. Niet
met een comfortabele koets, maar met een
marathonwagen. Dat is voor wedstrijden.
Sinds kort rijd ik samen met mijn vriend
Remco weer wedstrijden. Remco stuurt en
ik ben de groom. De groom zorgt ervoor
dat de koets in balans blijft.”

Lievelingsfilm
“Dat is een hele lastige vraag. Ik val na een
kwartier in slaap. Mijn aandachtsspanne is
heel kort.”

Hoe ben je in de financiën terecht
gekomen?

Lievelingseten

“Mijn vader heeft een administratie
kantoor. De liefde voor getallen, ze
noemen mij ook wel een cijfer-nerd, is met
de paplepel ingegoten. Ik hielp mijn vader
van jongs af aan. Als er dan weer eens
een schoenendoos vol met bonnetjes
binnenkwam mocht ik orde in de chaos
scheppen. In mijn studietijd heb ik een
opleiding fiscale economie gevolgd.
Deze opleiding ging met name over
belastingen.”

“Veel! Ik beweeg veel en lust dus ook wel
wat. Spinazie! Daar kun je mij voor wakker
maken. Dat kreeg ik vroeger in de fles.
En alle soorten soep.”

Lievelingsboek
“Ik houd van thrillers in het algemeen.
En een happy end hoeft voor mij ook
niet altijd.”

Waarom ben je bij Eeckenrhode
komen werken?
“Het was puur toeval dat mijn oog viel
op de vacature van Eeckenrhode. Ik was
eigenlijk helemaal niet op zoek naar
een baan. Maar in deze baan komt voor
mij heel veel bij elkaar; Mijn kennis en

17

zomer-herfsteditie

Een dagje Kempen Airport
Wie vliegt er mee?
Al bij het lezen van de aankondiging
van de excursie naar Kempen Airport
begon het bij mij te kriebelen. Gelukkig
was er voldoende belangstelling, het
feest kon doorgaan. Nu alleen nog de
weersomstandigheden afwachten. Maar ja,
er was toch een uitwijkdag voorzien.

desondanks met goede zin, onder
deskundige leiding van Pascalle Jacobs.
Op Kempen Airport werden we gastvrij
ontvangen met een lekkere lunch. We
kregen een korte introductie door Frank en
zijn vliegenier compagnon. Onder andere
over de geschiedenis van het vliegveld,
de vliegbewegingen, de veiligheid, over
wettelijke bestemmingen, opleidingen en
noem maar op. Ook konden we vragen
stellen die allemaal tot tevredenheid
beantwoord werden.

Vliegenier Frank Balk, wiens moeder
op Eeckenrhode woont, had het idee
gelanceerd, de directie vond het
prachtig en het Team Eeckenrhode, met
medewerking van Irene Copray, ging aan
de slag en organiseerde het uitstapje.

Niet iedereen kon zonder rollator deel
nemen aan de rondleiding. Mooi excuus om
na de lunch met z’n allen per auto over het
terrein te rijden, van hangar naar hangar.
We zagen en bewonderden nogal wat

6 juni was een mooie dag. Wel een beetje
wind, die harder dreigde te worden. Het
gezelschap van een man of tien vertrok
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leuke vliegtuigen, waaronder een aantal
door hobbyisten zelf gebouwde, kregen
uitleg over types, vliegeigenschappen,
onderhoud, noodsituaties en hoorden
achtergrondverhalen bij diverse toestellen.
Ook een helikopter stond in een van de
hangars. Hartstikke interessant was het.

de achterblijvers, naar het startpunt en
daar gingen we het ruime ‘sop’ in.
Opstijgen verliep prima en voor je het wist
zat je boven Weert. Het vliegtuig danste
rustig met de wind richting Roermond,
voor mij een heerlijk gevoel. Alles was
duidelijk te zien, je kwam ogen te kort.
Bijzondere indruk maakte op mij de Maas
met de vele plassen in de buurt van
Maasbracht. Het was genieten!

Aansluitend beleefden we iets heel
bijzonders. We mochten een ultra light
vliegtuig bewonderen en zelfs daarin gaan
zitten. De moeilijk in balans te houden
deltavleugel zorgde voor wat hilariteit.
Schuld daaraan was de inmiddels sterker
geworden wind. Die was zelfs zo hard dat
met dit toestel niet meer gevlogen mocht
worden.

Eerder dan ik had gehoopt ging het weer
terug. Nogmaals goed kijken, nu van
de andere kant, dan een zachte daling
met afsluitend een perfecte landing.
Grandioos!

En toen was het moment aangebroken
om te gaan vliegen. Wind te hard? Nee
hoor, het was prima vliegweer zeiden
de deskundigen. Het instappen verliep
een beetje moeilijk, want de man met
de rollator had zich ook opgegeven om
mee te vliegen. Wat een doorzetter! Alles
lukte perfect, we zaten lekker vast in de
gordels, koptelefoons op en toen bleek
dat je als vliegenier veel geduld moet
hebben. Voor mij was het fascinerend
de hele opstartprocedure van dichtbij
mee te maken. Check en dubbelcheck,
communicatie met de toren, inschakelen
van instrumenten, etc. Het duurde
‘eeuwig’ alvorens de motor gestart werd
en dan weer check en dubbelcheck.
Uiteindelijk taxieden we, wuivend naar

Tot stilstand gekomen na het taxiën
werden we uitbundig onthaald door de
achterblijvers en begonnen we onze
indrukken te vertellen. De verhaaltjes
bleven maar komen ook nog tijdens het
laatste rondje koffie en in de auto’s op
weg naar huis.
Rest me nog allen een hartelijk dankjewel
te zeggen die bij het organiseren en
invullen van de dag betrokken waren.
Vooral natuurlijk Frank, die me een
uitstekende vliegenier lijkt te zijn.
Ik voelde me top-safe.
Heinz Klamet,
bewoner van Eeckenrhode
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Activiteiten vooruitblik
September t/m december 2019
Familiedag op Spaanse wijze

Hulpmiddel – deel 1
Visuele hulpmiddelen

Zondag 1 september
Tuin 14.30 – 16.45 uur
Buffet 17.00 – 19.00 uur

Maandag 7 oktober,
14.30 – 16.30 uur

De jaarlijkse familiedag met dit jaar
een optreden van Tuna Ciudad de Luz,
een hapje en drankje en genieten van
een heerlijk Spaans buffet. Voor het
middagprogramma zijn dit jaar óók de
wijkbewoners uitgenodigd. Bewoners, hun
gasten en komende bewoners kunnen zich
aanmelden voor de gehele dag.

Op initiatief van De heer Kwakernaak, zal
Bianca Spang van het Koninklijke Visio
expertisecentrum voor slechtziende en
blinde mensen een lezing komen geven
over diverse mogelijkheden betreft visuele
hulpmiddelen. Het is een informatieve
middag.

Olga en haar muziekvrienden

Vrijdag 11 oktober
15.00 – 16.30 uur

Laureaten van internationale concoursen,
leerlingen uit St. Petersburg van het
Rimski -Korsakov lyceum komen voor u
viool, piano en bayan spelen en zullen op
piano worden begeleid door Olga van der
Pennen. Het concert staat in het teken
van 75 jaar bevrijding en 30 jaar Verdrag
Rechten van het kind.

Modeshow

Vrijdag 20 september, 14.30 uur
In de tuinzaal zal het team van Modehuis
Kerkhofs een modeshow organiseren
en kunt u uw herfst- en wintercollectie
aanvullen.

Op reis met Ton Roodeweel

Maandag – 30 september
19.30 – 21.00 uur

Op een aantal maandagavonden in de
herfst- en winterperiode zal film getoond
worden van diverse buitenlandse reizen
die Ton en Yvonne Roodeweel gemaakt
hebben. De eerste reis gaat naar
Patagonië en Antarctica. Reist u mee?
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Hulpmiddelen – deel 2
Veilig- en bereikbaarheid in huis

en gezellige muziekmiddag. Böhmische
muziek, denkt u aan Egerländermuziek,
Ernst Mosch. Beetje Tsjechisch, beetje
Duits, beetje Oostenrijks, u herkent het
vast als u het hoort. Deze zondagmiddag
is er naast een drankje en hapje in
Böhmische stijl, een liveoptreden van
de 7 leden van ‘Blaskapelle Die lustigen
Brüder’. Zij zullen polka’s, walsen en
marsen voor u spelen in Böhmisch,
Máhrische en Boarische stijl.

Woensdag 23 oktober
14.30-16.30 uur

Eeckenrhode organiseert in samenwerking
met Diana Wedding van Van Boxtel
Hoorwinkels en Arjan Martijnse van Multi
Care systems een informatieve lezing
over audiologische hulpmiddelen met de
nadruk op veiligheid en bereikbaarheid in
huis.

Opticien aan Huis

Maandag 4 november
14.00 - 16.00 uur
In de Sociëteit – E-etage
Bram Bogers zal in de middag aanwezig
zijn om u van dienst te zijn. U kunt van te
voren bij de receptie aanmelden als u een
afspraak wilt maken. U ontvangt een folder
in uw brievenbus.

Hulpmiddelen – deel 3
Hulpmiddelen in en rondom huis

Woensdag 6 november
14.30-16.30 uur

Op initiatief van de heer van Baaren, zal
Sabine Sleven, gespecialiseerd verpleegkundige en werkzaam bij Vitility, u tijdens
deze derde lezing allerlei hulpmiddelen
laten zien en uitleg komen geven over
diverse mogelijkheden.

Workshop ‘creatief’
met brooddeeg of vilten

woensdag 20 november
14.30 – 17.00 uur
Voor wie eens bezig wil zijn met
de handen, lekker wil freubelen, is
deze middag zeer geschikt. Thera
Raymakers Wijsmuller, u kent haar van
de fairs, gaat met u aan de slag met
brooddeeg. Angelique Renders, onze
nachtverpleegkundige, u kent haar
ook van de fairs, zal met u iets moois
gaan vilten. Bij aanmelding kunt u uw
keuze aangeven. U ontvangt t.z.t. meer
informatie.

We can make your life easier

Böhmische middag op Eeckenrhode

Zondag 10 november
15.30 – 17.30 uur

Op initiatief van de heer en mevrouw
Driessen, bewoners van Eeckenrhode,
organiseert team Eeckenrhode een vrolijke
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Kerstfair op Eeckenrhode

Eindejaarsborrel

De kerstfair zal dit jaar na sinterklaas
gehouden worden. Dat is beter voor de
kerststukjes en planten die dan tot het
einde van het jaar mooi kunnen blijven.
We komen dan al een beetje in kerst
stemming tijdens de donkere dagen.

En dan is het al weer tijd om afscheid te
gaan nemen van het jaar 2019. Onder het
genot van de oliebol, de appelbeignet en
heerlijke warme glühwein maken we er een
fijne middag van. Fijn als u er bij kunt zijn.

Kerstsongs

Woensdag 8 januari
16.00-18.00 uur

Dinsdag 10 december
10.00 – 13.00 uur

Dinsdag 31 december
16.00 – 18.00 uur

Nieuwjaarsborrel 2020

Zondag 15 of zondag 22 december
15.30 – 17.30 uur

Noteert u het alvast in uw agenda?
Want het is natuurlijk heel gezellig als u
allen komt proosten op het nieuwe jaar.
Een mooi rond getal 20..20.

Ook dit jaar weer een koor dat ons zal
verrassen met prachtige kerstliederen.
Informatie betreft de datum en welk koor
zal optreden, ontvangt u t.z.t. van ons.

Algemeen

Senioren Eetpunt 2019
Iedere laatste woensdag van de maand.
– Aanvang 13.00 uur
– Zaal open om 12.30 uur
Geeft u zich tijdig op bij de receptie?

Data Senioren Eetpunt 2019:
– woensdag 25 september
– woensdag 30 oktober
– woensdag 27 november
– donderdag 26 december, 2e kerstdag

Data Senioren Eetpunt 2020
Eerste halfjaar:
– 29 januari, 26 februari
– 25 maart, 29 april
– 27 mei en 24 juni

Kerstlunch

2e kerstdag, 26 december
13.15 – 16.15 uur
Zoals ieder jaar zal er op tweede kerstdag
de mogelijkheid zijn om deel te nemen aan
de gezamenlijke kerstlunch. Dit jaar valt 2e
kerstdag op een donderdag.
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Naar Eeckenrhode
verhuizen?
Wilt u uw huis verkopen?
Wij denken graag met u mee.
Uithuisservice, een vertrouwd gezicht
in huize Eeckenrhode, een fijn huis
waar (h)erkenning en vertrouwen telt.
Wij ervaren het telkens weer als zeer
plezierig als we in Eeckhenrode weer
iemand van dienst mogen zijn.

Bel ons voor een vrijblijvend
gesprek.

Afscheid nemen
doe je graag in een
Uithuisservice
Ruimt
leeg en levert
op!
Afscheid
nemen
vertrouwde omgeving
doe je graag in een Afscheid nemen
Afscheid nemen
WWW.LEVERMAKELAARDIJ.NL
vertrouwde omgeving
E L . 0 4 0 - 2 1 1 4 3in
4 7 een
doe je T graag
doe nemen
je graag
in een
vertrouwde
omgeving
Afscheid
vertrouwde omgeving
doe je graag in een
Afscheid nemen
vertrouwde omgeving
U kunt ons bereiken via:
040 293 82 32 of 06 52 36 00 27
contact@uithuisservice.nl
www.uithuisservice.nl

doe je graag in een
vertrouwde omgeving

‘t Dennehuys in Waalre
Afscheid nemen is al moeilijk genoeg. Het is daarom fijn wanneer
u dat in een vertrouwde omgeving kunt doen, uw eigen Waalre.
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