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Wist u dat er een eeuw geleden nog geen
sprake was van wintertijd en zomertijd?
Er was toen maar één tijd en dat was de
wintertijd oftewel de standaardtijd.
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Het was de Britse William Willett, die
een eeuw geleden op het idee kwam om
de klok een uur vooruit te zetten in de
zomer. Hij zag vroeg in de ochtend overal
gesloten gordijnen en vond het zonde van
het daglicht. Pas na zijn dood werd de
zomertijd ingevoerd. Nu, een kleine eeuw
later is de overheid in discussie over het
wel of niet opheffen van de zomertijd.
De tijd zal het leren… want eerst gaan we
deze winter beleven.
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De redactie wenst u hele fijne feest- en
winterdagen en een prachtig begin van
2020.

22

Colofon
Nieuwe
bewoners

‘U’ is een uitgave van Eeckenrhode.

Coördinatie en redactie

Pascalle Jacobs, Irene Copray
Tekst Bewoners van Eeckenrhode,
bestuur, redactie
Omslagfoto snapshot bewoner
Eeckenrhode, foto Michael Klok
Druk en Print Van den Munckhof

We hebben verwelkomd:
- De heer Lorenz
- De heer Leijten
- Mevrouw Niessen
Binnenkort verwelkomen wij:
- Mevrouw Heijs

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

Boekenclub

Wist u dat er voor elk jubileum wel een
naam bestaat? Zo kent u vast het koperen
jubileum bij 12,5 jaar, en ook een gouden
jubileum is voor de meesten wel bekend,
dan gaat het over een periode van vijftig
jaar. Ik had zelf nog nooit gehoord van een
katoenen jubileum. Daarvan spreek je na
1 jaar. En wat te denken van het kartonnen
jubileum bij 2 jaar en een leren jubileum
bij 3 jaar.

woensdagmiddag, 1x per 4 weken,
bibliotheek

Bridge voor bewoners Eeckenrhode
maandag- en dinsdagmiddag, Tuinzaal

Dagje Sociëteit
donderdag, 10.00-12.30 uur

Filmavond
woensdag, 19.30 uur, Tuinzaal

Gym

Voor Eeckenrhode is 2020 een jubileum
jaar. 60 jaar bestaat Eeckenrhode dan
al… wat een lange periode. Dit diamanten
feest gaat natuurlijk goed gevierd worden,
Eeckenrhode mag in het zonnetje.

maandag, 10.00 uur, Tuinzaal

Herenborrel
dinsdag, 1x per 3 weken, 17.00 uur,
Tuinzaal

Klassieke muziek met Guus

En dan schittert de diamant niet
alleen vanwege het 60 jarig bestaan
van Eeckenrhode, maar ook voor wat
Eeckenrhode voor veel mensen betekent.
Met de bewonerscommissie is een
enquête gehouden onder de mensen die
op Eeckenrhode wonen. De uitkomsten
zijn bijzonder positief. Het wonen krijgt
van de bewoners gemiddeld een 8,4.
Dat is geweldig om te horen. Ook zijn de
nodige tips gegeven, daar kunnen we
mee aan de slag.

vrijdag, 15.30 uur, Tuinzaal
24 jan., 21 febr., 20 mrt., 1 en 29 mei

Natuur doet goed
Dinsdagmiddag – buitenactiviteit

Ondersteuning iPad/tablet/
computer
volgens afspraak: Andries Brouwers
040 - 22 14 333

Senioren Eetpunt
laatste woensdag van de maand, Tuinzaal

Tarock – kaartspel

We zijn op de goede weg en kijken vol
optimisme naar de toekomst. Ik wens u
veel leesplezier.

Donderdag, 15.00 uur, Sociëteit

Yoga
vrijdag, 10.00 uur, Sociëteit

Monique Krikhaar
Voorzitter Vereniging
van Eigenaars
Eeckenrhode

Zondagsborrel
vanaf 16.00 uur, Tuinzaal
Meer informatie: receptie Eeckenrhode,
info@eeckenrhode.nl, 040 22 82 800
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Activiteiten terugblik
Familiedag

het een familiedag op Spaanse wijze
met een optreden van leden van de
studentenvereniging Tuna Ciudad de
Luz. Sfeervolle Spaanse liederen klonken
over het grasveld. De sangria en hapjes
smaakten prima, het weer was prachtig
dus het was volop genieten. Om vijf uur
werd er in de Tuinzaal een Spaans buffet
geserveerd waaraan menigeen deelnam.
Een mooie familiedag om op terug te
blikken.

Wat was het spannend, regen of geen
regen, gaan we naar binnen of naar
buiten? De knoop werd uiteindelijk
doorgehakt, we gaan naar buiten. Vele
handen maken licht werk, dat werd
bewezen, want met 10 paar helpende
en bedrijvige handen werd binnen
en paar uur het meeste gerealiseerd.
Hapjes werden bereid, drank klaargezet,
het buitengebeuren werd opgebouwd.
Het feest kon beginnen. Dit jaar was
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Dagje Sociëteit
Op donderdagochtend kan men zich
tegenwoordig inschrijven voor allerlei
activiteiten, van spel tot knutsel. Zo werd
er in de halloweentijd creatief gewerkt
met pompoen. Onderstaand ziet u het
resultaat.

Olga en haar muziekvrienden
Je kon een speld horen vallen vrijdag
middag 11 oktober. Wat een repertoire en
wat een kracht die de drie muzikanten met
de leeftijd van 17 en 18 jaar uitstraalden
en vooral ook lieten voelen. Ze kregen een
welverdiend en groot applaus. Olga van
der Pennen, die hen introduceerde, mocht
veel complimenten in ontvangst nemen
en kreeg ter plekke unaniem instemming
van alle aanwezigen voor een volgend
optreden.

Lezingen op Eeckenrhode
In een drieluik van lezingen werden
door kundige professionals diverse
hulpmiddelen besproken en getoond.
De lezingen; hulpmiddelen op visueel
gebied (door het Koninklijke Visio), op
audiologisch gebied (door van Boxtel)
en hulpmiddelen voor in en rondom het
huis (door Vitility) werden op verzoek van
bewoners gehouden en goed bezocht.
Een aantal verrassende hulpmiddelen
passeerden de revue. Omdat het zo
nuttig is, juist voor zelfstandig wonende
senioren, was bij elke bijeenkomst ook
een zorgmedewerker van Eeckenrhode
aanwezig om in de praktijk te kunnen
adviseren. De ontwikkelingen gaan snel
waardoor met simpele dingen het leven
net wat aangenamer wordt. Er is besloten
dergelijke lezingen/bijeenkomsten
regelmatig te blijven organiseren vanwege
de steeds veranderende markt.
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Böhmische middag

aangereikt. Het initiatief werd zeer
gewaardeerd. De pieten, die inmiddels
weer in gewone doen zijn, hebben ook
genoten.

Vloervullend, gehoorvullend, ze waren
fantastisch, de ‘Lustigen Brüder’. Het
werden drie polonaises die in de volle zaal
(in totaal 80 personen) al kronkelend hun
weg vonden. Als u het lied Rosamunde in
gedachten neemt bent u weer even terug
bij deze gezellige middag. Dank aan het
echtpaar Driessen, zij namen het initiatief
en dank aan de vrolijke Lustigen Brüder.

Kerstfair
Alle oude tafels werden van her en der
uit het gebouw tevoorschijn getoverd
en zo kon de opbouw maandagavond
gerealiseerd worden, mede met behulp
van huismeester Frans Jacobs en Robin
en Marijke Bombeeck. Op dinsdag
10 december arriveerden de eerste
deelnemers al om 9 uur om de door hen
gereserveerde tafels in orde en feestelijk
te maken. De muzikale omlijsting, verzorgd
door Karel de Jong maakte het geheel
compleet. Dank voor ieders aanwezigheid
op deze mooie, goed bezochte en
gezellige ochtend.

GLASZETTEN ROLLUIKEN ZONWERING

Pietenochtend
Het koffie-uurtje van 4 december werd
opgeluisterd door 2 vrolijke pieten.
Er was allerlei lekkers en iedereen kreeg
een chocoladeletter door de pieten

0497 57 13 20 - 06 12 75 24 27

www.adwillemsenzn.nl
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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.

‘t Dennehuys in Waalre

In een mooie groenrijke omgeving heeft Waalre haar eigen kleinschalige

rouwcentrum: ‘t Dennehuys,
vlakbij Eeckenrhode. In onze warme,
‘t Dennehuys
in Waalre
huiselijke familiekamer kunt u op een ontspannen, intieme en

Heeft u een uitvaartverzekering maar wilt
ongedwongen wijze afscheid nemen van uw dierbare.
toch graag weten wa
Afscheid
nemen
is
al
moeilijk
genoeg.
Het
is
daarom
fi
jn
wanneer
In een mooie groenrijke omgeving heeft Waalre haar eigen kleinschalige
u aan toe bent als u
u dat in een vertrouwde omgeving kunt doen, uw eigen Waalre.
rouwcentrum: ‘t Dennehuys, vlakbij Eeckenrhode. In onze warme,
Heeft u een uitvaartBelangrijk: als u een uitvaartverzekering heeft afgesloten en u woont in
door ons de uitvaart
huiselijke familiekamer kunt u op een ontspannen, intieme en
verzekering maar wilt u
Waalre,
weet dan
dat uheeft
het recht
om gebruik
te maken van
wilt laten verzorgen?
In een mooie
groenrijke
omgeving
Waalreheeft
haar eigen
kleinschalige
ongedwongen wijze afscheid nemen van uw dierbare.
toch graag weten waar
rouwcentrum:
‘t
Dennehuys,
vlakbij
Eeckenrhode.
In
onze
warme,
Heeft
u
een
uitvaart‘t Dennehuys. Ook al laat men bij u de naam van ‘t Dennehuys niet vallen.
Weet dan dat u altijd
u aan toe bent als u
huiselijke familiekamer kunt u op een ontspannen, intieme en
verzekering maar wilt u welkom bent voor ee
Belangrijk: als u een uitvaartverzekering heeft afgesloten en u woont in
door ons de uitvaart
ongedwongen
wijze
afscheid
nemen
van
uw
dierbare.
toch graag weten waar
Voor informatie kunt u contact opnemen met Rian van Leest.
vrijblijvend gesprek.
Waalre, weet dan dat u het recht heeft om gebruik te maken van
wilt laten verzorgen?
u aan toe bent als u
Afscheid
nemen niet
is alvallen.
moeilijk genoeg. Het is daarom
fijn‘twanneer
Over
Dennehuys, maar ook over een complete uitvaartverzorging.
Zodat u daarna een
‘t Dennehuys. Ook al laat men bij u de naam
van ‘t Dennehuys
Weet dan dat u altijd
Belangrijk: als u een uitvaartverzekering heeft afgesloten en u woont in
door ons de uitvaart
u dat in een vertrouwde omgeving
kunt
doen,
uw
eigen
Waalre.
Want
naast
u te
ook
daarin
welkom bent voorWaalre,
een
weet dan
dateen
u hetrouwcentrum
recht heeft om heeft
gebruik
maken
vaneen vrije keuze,
wilt laten verzorgen? juiste keuze kunt mak
Voor informatie kunt u contact opnemen met Rian van Leest.
ongeacht
bestaande
uitvaartverzekering.
vrijblijvend gesprek.
‘t Dennehuys.
Ook uw
al laat
men bij u de
naam van ‘t Dennehuys niet vallen.
Weet dan dat u altijd Een keuze die bij u pa

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

‘t Dennehuys in Waalre

‘t Dennehuys in Waalre

In een mooie
groenrijke omgeving
heeft
Waalre
Over ‘t Dennehuys, maar ook over een complete
uitvaartverzorging.
Zodat
u daarna
een haar eigen kleinschalige
Want naast een rouwcentrum heeft u ook daarin
een vrije ‘t
keuze,
rouwcentrum:
Dennehuys, vlakbij
In kunt
onzeu warme,
Voor informatie
contact opnemen
metu Rian
van Leest.
Heeft
een uitvaartjuiste keuzeEeckenrhode.
kunt maken.
Dennehuys,
completemaar
uitvaartverzorging.
ongeacht uw bestaande uitvaartverzekering.
keuze
die bij uOver
past!‘tintieme
huiselijke familiekamer kunt u opEen
een
ontspannen,
en maar ook over eenverzekering
wilt u
Want naast een rouwcentrum heeft u ook
vrije
keuze,
ongedwongen
van uw dierbare.
Afscheid nemen is al moeilijk
genoeg.wijze
Het afscheid
is daaromnemen
fijn wanneer
tochdaarin
graag een
weten
waar
ongeacht uw bestaande uitvaartverzekering.
Afscheid nemen is al moeilijk genoeg. Het is daarom fijn wanneer

‘t Dennehuys in Waalre

u dat in een vertrouwde omgeving kunt doen, uw eigen Waalre.
Belangrijk: als u een uitvaartverzekering heeft afgesloten en u woont in
Waalre,
weet
danWaalre
dat u het
heeft
om gebruik te maken van
In eenomgeving
mooie groenrijke
omgeving
heeft
haarrecht
eigen
kleinschalige
In een mooie groenrijke
heeft Waalre
haar eigen
kleinschalige
‘t Dennehuys.
Ook
al laat men
biju In
u
naam
van ‘t Dennehuys
niet
vallen.
rouwcentrum:
‘t Dennehuys,
vlakbij
Eeckenrhode.
onze
warme,
Heeft u een
uitvaartrouwcentrum: ‘t Dennehuys,
vlakbij
Eeckenrhode.
In onze
warme,
Heeft
eende
uitvaarthuiselijke familiekamer
kunt ufamiliekamer
op een ontspannen,
en ontspannen, intieme
verzekeringen
maar wilt u
huiselijke
kunt uintieme
op een
verzekering maar wilt u
ongedwongen wijze
afscheid nemenwijze
van uw
dierbare.
toch opnemen
graag
weten
waar
RIAN
VAN
LEEST
Voor informatie
kunt
contact
met
Rian van toch
Leest.
ongedwongen
afscheid
nemen van
uwudierbare.
graag weten waar
u aan toeU Ibent
als u
T VA A RT V E R Z O R G I N G
Over ‘t Dennehuys, maar ook
over een
complete uitvaartverzorging.
u aan toe bent als u
Belangrijk: als u een uitvaartverzekering heeft afgesloten en u woont in
door ons de uitvaart
Wanttenaast
een
heeft en
u ook
daarinineen vrije
keuze,
u om
eengebruik
uitvaartverzekering
heeft afgesloten
u woont
door ons
de uitvaart
Waalre, weet dan Belangrijk:
dat u het recht als
heeft
maken
vanrouwcentrum
wilt laten verzorgen?
Dennelaan 1 - 5583 AC
ongeacht
uw
bestaande
uitvaartverzekering.
weet
dat uvan
het‘t recht
heeft
omvallen.
gebruik
te maken
wilt laten verzorgen?
‘t Dennehuys. OokWaalre,
al laat men
bij udan
de naam
Dennehuys
niet
Weet
dan dat van
u altijd
‘t Dennehuys.
al laat040
men
bij21
u de
van ‘t Dennehuys
niet
welkom bent voor
eenvallen.
Dennelaan 1 - 5583
AC Waalre Ook
- telefoon
- 21
071naam
- info@rvlu.nl
Weet dan dat u altijd
u dat in een vertrouwde omgeving kunt doen, uw eigen Waalre.

welkom bent voor een
vrijblijvend gesprek.
Zodat u daarna een
juiste keuze kunt maken.
Een keuze die bij u past!

u aan toe bent als u
door ons de uitvaart
wilt laten verzorgen?
Weet dan dat u altijd
welkom bent voor een
vrijblijvend gesprek.
Zodat u daarna een
RIAN VAN LEEST
juiste keuze kunt maken.
U I T VA A RT V E R Z O R G I N G
Waalre - telefoon 040 - 21 21 071 - info@rvlu.nl
Een keuze die bij u past!

Voor informatie kunt u contact opnemen met Rian van Leest.
vrijblijvend gesprek.
een - telefoon 040 - 21 21 071 - info@rvlu.nl
Dennelaan welkom
1 - 5583bent
AC voor
Waalre
Over ‘t Dennehuys,
maarinformatie
ook over een
complete
uitvaartverzorging.
Zodat u daarna een
Voor
kunt
u contact
opnemen met Rian van
Leest.
vrijblijvend gesprek.
Want naast een rouwcentrum heeft u ook daarin een vrije keuze,
juiste keuze kunt maken.
Over ‘t Dennehuys, maar ook over een complete uitvaartverzorging.
Zodat u daarna een
ongeacht uw bestaande uitvaartverzekering.
Een keuze die bij u past!
Want naast een rouwcentrum heeft u ook daarin een vrije keuze,
juiste keuze kunt maken.
ongeacht uw bestaande uitvaartverzekering.
Een keuze die bij u past!

7

RIAN VAN LEEST

RIAN VAN LEEST

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

wintereditie

Nieuwsflitsen
Drie maal per jaar verzorgt Biblio
theek Eindhoven tussen de 40 en
60 nieuwe titels in de bibliotheek
van Eeckenrhode. Onlangs zijn
de boeken weer vervangen. Wij
bedanken de Bibliotheek voor dit
gulle gebaar waar bewoners van
Eeckenrhode gratis gebruik van
kunnen maken.

Vrijwilligster José van onder
andere de Sociëteit ging op pad
voor prijsjes bij de quiz die zij op
een donderdagochtend hield in de
Sociëteit. Ze arriveerde met héle
mooie prijsjes, zo maar beschikbaar
gesteld door Edwin Lenderink,
zelfstandig glaskunstenaar uit
Waalre. Zijn prachtige en unieke
werk kunt u bekijken op
www.kunstinuwkleur.nl.

De bewonerscommissie heeft in
samenwerking met de locatie
manager een uitgebreide enquête
opgesteld om de bewoners
tevredenheid te meten en waar
nodig vervolg acties uit te zetten.
Uitvoerige terugkoppeling volgt
onder de bewoners. Met trots
kunnen we in deze U vermelden
dat de gemiddelde waardering
vanuit de bewoners een cijfer van
8,4! heeft behaald. Een werkelijk
fantastische score! Van alle
geschreven suggesties zal een
plan van aanpak worden gemaakt
om bepaalde (haalbare) wensen te
realiseren. Wij bedanken uiteraard
alle bewoners voor het invullen van
de enquête en de tijd en energie van
de bewonerscommissie voor deze
enquête.

Onder de zorgmedewerkers en
medewerkers huishoudelijke
dienst (in de appartementen)
van de Exploitatiemaatschappij
Eeckenrhode is een medewerkers
tevredenheidsonderzoek gehouden.
Ook deze scores waren uitstekend!
De suggesties vanuit het team zullen
worden meegenomen in de acties
die volgen. De medewerkers van
de VvE Eeckenrhode ontvangen
een medewerkers tevredenheids
onderzoek in het eerste kwartaal van
2020. Wij hopen uiteraard op een net
zo grote tevredenheid als de andere
onderzoeken hebben laten zien.
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Het zorgteam van Eeckenrhode
heeft op 25 september j.l. een
inspectiebezoek gehad van de IGJ
(Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd). Wij beschouwen dit als
een cadeautje, kunnen er immers
van leren en nog beter worden.
Speerpunt was de persoonlijke
zorg en hoe hier invulling aan wordt
gegeven. Met grote trots kunnen
we melden dat we zeer goed uit de
bus kwamen! De opmerking dat
andere zorgleveranciers aan ons
een voorbeeld mogen nemen was
de kers op te taart. Het definitieve
rapport kunt u vinden op www.igj.nl.
Op Zorgkaart Nederland scoort het
zorgteam maar liefst een 9.

Meer nieuws op zorg gebied.
Per 1 januari is de Exploitatie
maatschappij onderaannemer bij de
Vitalis WoonZorggroep en stopt het
onderaannemerschap bij Stichting
St. Annaklooster. Mede door
St. Annaklooster staat het zorgteam
waar het momenteel staat, wij
bedanken alle betrokken collega’s
voor de fijne samenwerking. Vitalis
heeft meer ervaring met residentieel
wonen, iets dat meer aansluit bij
Eeckenrhode. Dat is de hoofdreden
dat de switch wordt gemaakt. De
bewoners in zorg zullen van deze
transitie verder niets ondervinden,
behalve dat zij een nieuwe zorg
leveringsovereenkomst tekenen
i.v.m. de nieuwe hoofdaannemer.
Wij verheugen ons op een vrucht
bare samenwerking.

Waarom allemaal hetzelfde wiel
uitvinden? Een serviceflat is een
branche op zich, maar valt vaak
tussen wal en schip. In 2017 hebben
Michael Klok en Pascalle Jacobs een
aantal serviceflats bezocht. Op 27
november j.l. kwam een afvaardiging
van elke bezochte serviceflat op
bezoek in Eeckenrhode tijdens het
Senioren Eetpunt. We kunnen veel van
elkaar leren en organisatieonderdelen
met elkaar delen. Het samenwerkingsverband omvat serviceflats Belvedère
Breda, De Pettelaer ’s Hertogenbosch,
Eikendonck Vught en Burghtweide
Oisterwijk. Ook Koninkxhoek Tilburg
schuift in de toekomst waarschijnlijk
aan.

Eeckenrhode is officieel AED
punt geworden. Bewoners en
buurtbewoners zijn per brief
geïnformeerd. Weekblad ‘De
Schakel’ pikte het bericht op en we
staan bij de gemeente Waalre en
hartslagnu.nl officieel vermeld. Een
goede actie van Stichting Vrienden
van Eeckenrhode.

Vanwege de Btw-verhoging en
de algemene prijsverhogingen is
cateraar Content genoodzaakt de
menuprijs te verhogen. In plaats van
€ 10,00 zullen de dagelijkse maaltijd
en deelname aan het Senioren
Eetpunt € 10,50 gaan bedragen.
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Eeckenhode
steunt
biodiversiteit
Waar ooit gras en heesters
groeiden is medio oktober een
kale vlakte ontstaan. Met in
het centrum een op het eerste
gezicht ondefinieerbaar object.
Wie zich maandagmiddag
14 oktober in de tuin van
Eeckenrhode heeft verpoosd
weet wel beter.

Insectenflat Eeckenrhode.

Het rare object is een replica van
Eeckenrhode, op schaal, bestemd voor
bewoning door insecten. En de zandvlakte
is een vlindertuin in wording. Vanaf de
lente zullen 25 wilde bloemsoorten te
bewonderen zijn en hopelijk een veelvoud
aan soorten insecten.

Feestelijke dronk
Het begon allemaal met een idee
van bewoner Cor Stehouwer om de
Vlinderstichting te benaderen met de
vraag of zij wilden meewerken aan de
aanleg van een wilde bloementuin. Van
het een kwam het ander. 14 oktober was
een prachtige dag waar bewoners en hun
gasten na een welkomstwoord van Cor
Stehouwer en speeches van Hanneke
Balk, voorzitter van de Stichting Vrienden
van Eeckenrhode, en een medewerker van
de Vlinderstichting, samen de Vlindertuin
hebben ingezaaid. Nadat het zaaiteam
klaar was werd een glas Mede (honingwijn)
geheven op de opening van het geheel.

Kars Veling van de Vlinder
stichting luidt de noodklok.
BOVEN

Robin Bombeeck met een
kruiwagen vol met zaad.
ONDER

10

wintereditie

Er was veel belangstelling
voor het initiatief.
BOVEN

LINKS

De zaaiploeg heeft er zin in.

Bamboe voor wilde bijen
Het insectenhotel bestaat onder meer
uit holle buisjes riet en bamboe. Na het
inzaaien van de vlindertuin en de feestelijke dronk volgde een lezing van Pieter
van Breugel over wilde bijen in de Tuinzaal.
Pieter liet heel mooi zien hoe wilde bijen
hun eitjes leggen in dit soort kokertjes.

Zitje
Bewoner Robin Bombeeck is samen
met hovenier Eric van Wensen heel druk
geweest om het perceel voor te bereiden.
Ook hebben zij in de vlindertuin paden
gelegd en een zitje gecreëerd; volgend
voorjaar een prachtige plek om je te gaan
zitten verwonderen over al het moois in
de natuur. Ik zie er naar uit!

Hanneke Balk, voorzitter
stichting Vrienden van Eeckenrhode.
BOVEN

lezing over wilde bijen trok
volle zaal.

Dank

ONDER

Hulde voor de mensen die hebben
meegewerkt aan de totstandkoming van
het initiatief. En hulde voor de Stichting
Vrienden van Eeckenrhode die de tuin
financieel mede mogelijk heeft gemaakt.
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wintereditie

“Ich bin ein Sanguiniker”
Interview met
de heer Klamet
Wat bent u voor mens?

computers waren. Heel veel creatieve
mensen. Eén van mijn mensen kwam met
het idee om te proberen spelletjes op
de computer te maken. Er waren in die
tijd nog geen computerspelletjes op de
markt. Ik houd zelf erg van puzzelen en
stond open voor het idee. De medewerker
had dag en nacht gewerkt om het voor
elkaar te krijgen en kwam na een tijdje
met een aantal heel basic spelletjes zoals
‘vier op een rij’. Toen ik met het plan en
budgetverzoek bij de directeur kwam
reageerde hij: meneer Klamet, bent u nou
helemaal belazerd!! Een serieus bedrijf
als Philips gaat zich niet met onzinnige
zaken als spelletjes bezighouden. Ik was
zéér teleurgesteld omdat ik geloofde in
het idee. Vervolgens heb ik de directeur

“Dat is niet met een zin te typeren. Wat
zou mij het beste karakteriseren? In de
psychologie is er een indeling gebruikt:
mijn typering: “Sanguiniker”. Wat is
een Sanguiniker? “Dat zijn mensen die
positief en vrolijk in het leven staan.
Sterrenbeeld Boogschutter komt ook
dichtbij die typering. En toevallig heb ik
ook het sterrenbeeld boogschutter. Ik ben
levensgenieter, houd van mensen. Ik ben
gefascineerd door verschillende culturen.
Hoe de diverse culturen zijn ontstaan.
En met name ook hoe je bruggen kunt
bouwen tussen culturen.” Bent u dan
nooit chagrijnig? “Nauwelijks.” Ook nooit
boos? “Zeker ben ik wel eens boos. Maar
dat gaat vaak heel snel wel over. Door te
relativeren. Ja ik ben een mens, dus ben
ik ook wel eens boos.”

“Ik ben van
mening dat liefde
de basis is voor
alle relaties tussen
mensen en ook de
basis voor goede
communicatie.”

“Meneer Klamet, bent u helemaal
belazerd?!”
Waren er teleurstellingen in het leven?
“Niet veel, enkele. Het eerste liefdesverdriet
was een verdriet van jewelste. Je wordt
verliefd. Door een of andere invloed raak
je het meisje kwijt en ben je verdrietig.
Maar al snel dacht ik, er zijn zoveel leuke
meisjes in de wereld. Niet treuren, maar
doorgaan. Een andere teleurstelling; bij
Philips had ik een hele leuke afdeling:
Scientific Computer Applications. Dit
was in de tijd dat er nog geen personal

12
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met andere mensen leven. Samen dingen
doen. Samen eten. Gezond blijven. Ik
beleef mijn leven het liefst samen met
andere mensen. Ik kan overigens prima
alleen zijn. Ik verveel mij eigenlijk nooit.”

voorgesteld om de kosten van de
ontwikkeling die we tot dan toe hadden
gemaakt te dekken door de spelsoftware
te verkopen. De directeur: Verkopen? Wie
wil daar geld voor betalen? Uiteindelijk
heb ik de spelletjes voor enkele miljoenen
guldens verkocht. De directeur was
stomverbaasd. Hoe het met de gaming
industry is gegaan weten we allemaal.”

Alles is liefde
“Mijn leven bestaat eigenlijk alleen maar
op basis van liefde. Dat begon met mijn
ouders die veel liefde voor mij hadden.
Liefde heeft altijd centraal in mijn leven
gestaan. Liefde in de breedste zin. Ik ben
van mening dat liefde de basis is voor alle
relaties tussen mensen en ook de basis
voor goede communicatie. Uiteindelijk
kun je met liefde alles regelen. Als ik als
kind antwoordde op de vraag, wat wil je
later worden? Dan antwoordde ik ‘groot
en rijk’. Ik wilde een Porsche, een mooie
bungalow of penthouse etc. Groot, in de

“De laatste teleurstelling was de scheiding
van mijn vrouw in 2018. Onze kinderen
vroegen ons of we de laatste jaren van ons
leven wilden vullen met ruzie. Dat heeft
ons, in ieder geval mij aan het denken
gezet over hoe ik de laatste fase van mijn
leven wilde inrichten. Dat heeft mij naar
Eeckenrhode gebracht.”
Wat vindt u nu belangrijk? “Kwaliteit van
het leven! Voor mij is kwaliteit het samen

13
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Waar bent U opgegroeid?
“Ik ben in 1940 geboren in Sudetenland,
in het verleden behorend tot het
Oostenrijkse rijk. In de tijd dat ik geboren
werd behoorde het tot het door Hitler
geannexeerde deel van Tsjechoslowakije.
Als peuter van 4 jaar zat ik op een bepaald
moment in een vluchtelingenstroom, huis
en haard achterlatend, richting Berlijn.
Omdat mijn grootvaders het idee hadden
dat Berlijn nooit zou ‘vallen’. Ik kreeg in die
vlucht de eervolle taak om de kinderwagen
met mijn broertje voort te duwen. We
kwamen in een geweldige hectiek terecht.”
Kunt u zich daar nog iets van herinneren.
“Ja, in ieder geval deels. Het is mij soms
niet meer duidelijk of het een herinnering
betreft of associaties vanuit de over
levering; verhalen van mijn moeder.
Een herinnering waar ik nog steeds koud
van word is die van mijn moeder die het
laatste sneetje droge brood in haar hand
had, het in tweeën brak, mijn broer en
mijzelf een helft gaf en zelf niets nam.
Ik ben altijd heel trots op mijn moeder
geweest. Die tijd heeft grote indruk op mij
gemaakt en mij ook gevormd.”
“Vanuit Berlijn zijn we in 1945 naar Salzburg
gegaan, daar ben ik opgegroeid. Mijn vader
is geboren in Wenen en was Oostenrijker.
Oostenrijk was een logische plek om na de
oorlog ons leven voort te zetten.”

Op wintersport, lang geleden.
zin van lang, ben ik geworden. Ik heb ook
een rijk leven gehad en nog steeds. Ik
heb inderdaad ooit een Porsche gehad,
een bungalow en woon nu zelfs in een
penthouse op Eeckenrhode. Maar als ik
het nu over rijk heb dan ligt de nadruk
toch vooral op persoonlijke ervaringen. Ik
houd van mooie spullen, maar nog meer
van mensen.”
“Liefde voor mensen komt ook tot
uitdrukking in allerlei vrijwilligerswerk dat
ik heb gedaan. Ik heb onder meer op de
Buurtbus gereden, werk nog steeds voor
de Dementheek Geldrop/Mierlo. Daar geef
ik lezingen aan ouderen met beginnende
dementie over van alles en nogwat,
waarbij ik ze vooral uitdaag om mee te
denken en vragen te stellen. Ik heb in het
bestuur van Seniorenbelangen Geldrop/
Mierlo gezeten. Mijn verantwoordelijkheid
was public relations. Ook op Eeckenrhode
neem ik wel eens een initiatief.”

Waar de “voorouders” vandaan kwamen.

14
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“Het verhaal
gaat dat de
Klametten
afstammen van
de Klamath
indianen
uit NoordAmerika.”

“Mijn bazen begrepen nooit waar
ik mee bezig was”
“Mijn werkzame leven ‘in a nutshell’;
ik heb in Wenen natuurkunde gestudeerd.
Ik ben daar ook begonnen met werken.
Op een bepaald moment heb ik
gereageerd op een vacature van Philips
Elcoma in Hamburg in de toen opkomende
halfgeleiderindustrie voor geïntegreerde
schakelingen (computerchips). Ik ben toen
aan de slag gegaan bij de R&D afdeling
van Valvo Hamburg. Vanaf die job ben
ik in de ICT hoek (ICT = Information and
Communication Technology) terecht
gekomen, tot het einde van mijn carrière.
Steeds in R&D-achtige settings aan het
voorste front van het gebeuren. Dat had
het hele grote voordeel dat mijn bazen
nooit begrepen waar ik mee bezig was.
Als we maar binnen budget bleven kon
ik doen waar ik zin in had, m.u.v. het
spelletjesavontuur. Het klinkt allemaal

Klamet, Klameth of Klamath?
“Nog even over onze herkomst. Mijn
grootvader heette Klameth, met een h.
Die h is er op een bepaald moment
afgevallen. In mijn geboorteakte staat
Klamet. In die van mijn broer Klameth.
Mijn broer gaat nog steeds door het leven
als een Klameth. Het verhaal gaat dat de
Klametten afstammen van de Klamath
indianen uit Noord-Amerika. In de 17de
eeuw zijn Klamath indianen afgereisd
naar Europa. Deze indianen hadden goud
gestald in een bank in Klamath town.
Tot op heden is dat goud nooit opgeëist.
De burgemeester van Klamath Town heeft
ooit gesteld dat degene die kan bewijzen
af te stammen van de Klamath-tribe
aanspraak kan maken op dit goud. Ik heb
een tante gehad die erg van geld hield.
Zij spoorde mij jaren aan om aan te tonen
dat ik een afstammeling ben. Ik vind het
een mooie grap, maar ga daar geen tijd
in stoppen. Wel leuk om tijdens de borrel
over te vertellen.”

Galaball im Schloss Schönbrunn, Wenen
met mijn toenmalige vriendin Sigrid.
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luisteren. Nadat mijn eerste job er voor
CAD ontwikkelingen op zat wilde ik terug
naar Hamburg. Philips bood mij de positie
aan om hoofd van de afdeling Scientific
Computer Applications te worden, een
functie in Eindhoven. Dit aanbod deed
mij besluiten om in Nederland te blijven.
Ik was toen nog niet getrouwd en hoefde
geen rekening te houden met anderen.”

100% (groot)vader
“Ik ben in 1993 getrouwd met een zeer
intelligente vrouw, zij bracht twee kinderen
(jongens) in. Die twee kinderen voelen
als eigen kinderen. Mijn ‘kinderen’
hebben in de tijd van de scheiding mij
enorm gesteund en expliciet gevraagd,
eigenlijk gesteld, dat ik hun vader zou
blijven. Ook mijn schoonzussen, zijn nog
steeds mijn schoonzussen. Ik ben opa
van kleinkinderen, de kinderen van mijn
stiefkinderen. Dus hoewel ik geen eigen
kinderen heb voel ik mij 100% vader én
grootvader.”

Gezin van de oudste zoon Eric.
grappig, maar die spelletjes zitten mij tot
op de dag van vandaag dwars. Een van
mijn wapenfeiten bij Philips was dat ik
in Hamburg aan de basis heb gewerkt
van CAD (Computer Aided Design).
CAD wordt vandaag de dag wereldwijd
toegepast. De Raad van Bestuur van
Philips zag vroegtijdig de betekenis van
CAD in en vroeg mij of ik een aantal jaren
in Eindhoven wilde komen werken. CAD
had binnen Philips hoge prioriteit. Een
paar jaar werden vele jaren. Ik ben binnen
Philips jarenlang onderdeel geweest
van research en ontwikkeling van CAD.
Ik reisde de hele wereld over, heb alle
R&D afdelingen van Philips gezien.
Mijn werk bestond uit het bedenken en
implementeren van veranderingen. Dat
was leuk, maar sommige mensen vonden
het niet leuk als ik kwam uitleggen wat
een en ander zou betekenen. Ik kan mij
herinneren dat toen ik bij hoofd design
van de Lighting divisie kwam uitleggen
dat alle tekentafels zouden worden
vervangen door computers, ik er subiet
werd uitgesodemieterd. De Raad van
Bestuur greep in en verzocht Lighting
nog eens met mij te gaan praten, en

Hobbys?
“Ik houd van dansen. Alle soorten van
dans.” Geen ballet toch? “Nee natuurlijk
niet, geen ballet. Ik heb vroeger met veel
plezier op dansschool gezeten. Ik wilde
zelfs als kind dansleraar worden. Ik puzzel
heel graag, liefst wiskundige puzzels.
Ik lees graag, van romans tot populair
wetenschappelijk en vakliteratuur. Ik houd
wel eens een lezing. Onder meer over
wetenswaardigheden uit de natuurkunde.
Ik ben gek op muziek, op klassieke muziek.
Maar ook andere soorten muziek.”
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vinyl meubelbekleding

uitstraling
van textiel,
functionaliteit
van vinyl

• Inbraakdetectie

• Branddetectie

• Camerabewaking

• Toegangscontrole

Tel. 085 029 06 28
Marconistraat 38
6372 PN Landgraaf

Vescom Nederland B.V.
t +31 493 350 767
nederland@vescom.com
www.vescom.com

VES018-96 Adv Eeckenrhode magazine 92x129.indd 1

VLOER- EN RAAMBEKLEDING
DOOR ONS GEMETEN EN GEPLAATST

Vossenbeemd 110A
5705 CL Helmond

www.brinkman-beveiligingen.nl

28-10-19 15:13

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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In memoriam
Anna van Tongerloo

10 december 1925 - 10 september 2019

Na mijn pensionering hebben we nog
25 jaar gelukkige tijden in Spanje gekend.

Anna, een geboren Rotterdamse en ik
leerden elkaar al vroeg kennen op de
dansles in Gouda. Meer dan 75 jaar zijn
wij elkaars partner geweest. Mijn twee
kinderen en ik zullen haar vreselijk
gaan missen.

De gezondheid van Anna ging de
laatste jaren erg achteruit. Ze heeft
slechts twee maanden op Eeckenrhode
mogen wonen.

Via Philips kwamen wij uiteindelijk in
Eindhoven en Heeze terecht waar wij
(met een korte ‘uitstap’ naar Brazilië)
33 jaar hebben gewoond.

Een woord van dank voor de verzorging
en verpleging is hier op zijn plaats.
Frans van Tongerloo

Maatje Hermans-van de Kaa
de receptie. Deze creativiteit kwam
voort uit haar liefhebberij voor het
aquarelleren. In 2012 exposeerde
Maatje in Eeckenrhode met veel
plezier en trots haar overgebleven
werk. Maatje heeft 8 jaren uiterst
tevreden en dankbaar voor de zorg
van medewerkers en vrijwilligers in
Eeckenrhode gewoond.

Op 20 augustus
2019 is Maatje,
bewoonster van
Eeckenrhode, op
98 jarige leeftijd
overleden. Typerend voor Maatje was
dat ze altijd naar het licht trok. Het liefst
zittend in de zon, buiten of binnen,
steeds genietend van de warmte van
de zonnestralen. Ook typerend was
dat ze vaak zat te kleuren, gezellig bij

Floor Hermans

Corry Hezemans-van der Meulen
12 oktober 1927 - 25 oktober 2019
Bedankt voor de gezelligheid!
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Peter Klok

4 januari 1945 - 12 november 2019
Dus geen pensionadaleven, maar
ondernemen. En eindelijk zijn droom,
zijn jeugdliefde, zijn speelterrein:
Samen met zijn kinderen kocht hij
appartementen op Eeckenrhode. Het
complex kampte met allerlei problemen.
Peter wilde van Eeckenrhode weer een
succes maken.
Het liep bijna uit op een fiasco door
de financiële crisis en wantrouwen
en verzet van de andere eigenaren.
Maar, zijn visie, zijn inzet, zijn persoon
lijke betrokkenheid hebben van
Eeckenrhode een warme plek gemaakt.
Peter heeft op Eeckenrhode veel
in gang gezet, waaronder dit blad,
de U. Zoon Michael zet de visie van
Peter voort. Het is verdrietig dat hij
nauwelijks het succes van Eeckenrhode
heeft mee kunnen maken door die
ellendige ziekte Alzheimer.

Als kind logeerde hij vaak bij zijn Oom
en Tante die aan de Mecklenburglaan
woonden in Waalre. Het terrein
waar Eeckenrhode nu staat was zijn
speeltuin. Hij beleefde daar hele
avonturen met broers en vriendjes.
En dan wordt zijn speelwei afgepakt:
er wordt een Serviceflat gebouwd.
Hoofdschuddend ziet de hele omgeving
dat aan. Lelijk gebouw, veel te hoog...
Maar het gaat goed met Eeckenrhode.
Er zijn allerlei activiteiten en er is een
dameskoor. Peter’s Tante kan daar ook
meezingen. De aanvankelijke afkeuring
verandert. Als de vader van Peter
overlijdt adviseert hij zijn moeder om
een flat op Eeckenrhode te kopen. En
een paar jaar later volgt ook zijn Tante.
Ondertussen had hij niet stilgezeten.
Hij, de avonturier, sleepte zijn gezin
over de aardbol om zijn werk te doen.
Hij was loonslaaf en eigenlijk had hij zo
graag een eigen bedrijf willen hebben.
Dat adviseerde hij ook zijn kinderen.
‘Start je bedrijf meteen als je dat kunt,
want als je eenmaal een vast salaris
hebt, dan doe je dat niet meer.’ Hij heeft
ze er alledrie mee geholpen.

Zoals hij genoot van het aardse leven,
ook al waren er slechte tijden, zo zal zijn
ziel ook vast genieten in het volgende.
Peter, we missen je. Enorm.

Hij wilde vroeg met pensioen en dat
kreeg hij voor elkaar. Maar zoals zijn
moeder al zei: Peter heeft kwik in zijn
bil, hij moest wat doen.
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Wie = Wie Quiz
Hoe goed kent u uw medebewoners?
En de medewerkers van Eecken
rhode? Test u zelf en doe mee aan
de Wie = Wie Quiz. De personen
die zijn geportretteerd hebben zich
vermomd. Bij iedere foto staat een
nummer. Levert u voor 15 januari

een lijst in met de nummers en
de namen van de personen die u
denkt te herkennen bij de receptie.
De inzender met de meeste
goede antwoorden wint een taart.
De redactie dankt alle personen
die portret hebben gestaan.
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Activiteiten vooruitblik
December 2019 t/m april 2020
Eindejaarsborrel

Senioren Eetpunt

Dinsdag 31 december
16.00-18.00 uur

Woensdag 29 januari
Aanvang 13.00 uur
Zaal open 12.30 uur

Onder het genot van de oliebol, appel
beignet en heerlijke warme glühwein gaan
we afscheid nemen van het jaar 2019.
Fijn als u er bij kunt zijn.

Aanmelden uiterlijk 23 januari

Optreden ‘Stanza’ met Liederen
van Willem Wilmink

Zondag 9 februari
15.00 – 17.00 uur (aangepaste tijd)

Nieuwjaarsborrel

Donderdag 9 januari
16.00-18.00 uur

Het viertal zal een speciaal programma
aan u presenteren; een ode aan Willem
Wilmink (1936-2003, dichter, schrijver,
neerlandicus en meerdere malen
bekroond). Prachtige teksten, muzikaal
begeleid en gebracht door Stanza, met
passende beelden op de achtergrond.

In de vorige U, stond de datum 8 januari
vermeld. I.v.m. bridgen op woensdag
middag is de borrel verplaatst naar
donderdag 9 januari. Komt u ook proosten
op het nieuwe jaar?

Filmavond met Yvonne en Ton
‘Antarctica’

Maandag 20 januari, 19.30 uur
Yvonne en Ton Roodeweel, twee wereld
reizigers uit Waalre komen in de winter
maanden een drietal films vertonen. De
eerste film zal gaan over hun reis naar het
prachtige Antarctica. Met een begeleidend
verhaal, een kopje koffie of thee en wat
lekkers erbij kunt u samen op reis.

Filmavond met Yvonne en Ton

Maandag 17 februari, 19.30 uur
Yvonne en Ton Roodeweel, komen in de
cyclus van 3 filmavonden een andere reis
aan u laten zien. Dit keer gaat u samen
met hen naar Zuidelijk Afrika. Reist u
gezellig met hen mee?
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Senioren Eetpunt

Modeshow op Eeckenrhode

Aanmelden uiterlijk 20 februari

In de Tuinzaal zal het team van Modehuis
Kerkhofs een modeshow organiseren en
kunt u uw voorjaarscollectie aanvullen.

Woensdag 26 februari
Aanvang 13.00 uur
Zaal open 12.30 uur

Woensdag 1 april, 14.30 uur

Paasfair

Dinsdag 7 april, 10.00 – 13.00 uur
De paasfair wordt in de week vóór
Pasen gehouden. U kunt dan weer
komen genieten van allerlei wat mensen
meegebracht en of zelf gemaakt hebben
en wie weet zijn er leuke cadeaus of
hebbedingetjes voor u bij.

Appeltaartconcert

Zondag 8 maart, 15.30 – 17.00 uur
De stichting komt met appeltaart en
klassieke muziek naar u toe. Op initiatief
van de heer van Gasteren zijn de leden/
muzikanten van de stichting uitgenodigd.
Zijn schoondochter Ellen (fluitiste) zal
mede optreden. Uiteraard wordt er in de
pauze appeltaart met of zonder slagroom
geserveerd. De appeltaart staat symbool
voor de warme sfeer van de concerten.

Filmavond met Yvonne en Ton

Maandag 16 maart, 19.30 uur
Yvonne en Ton Roodeweel, komen in de
cyclus van 3 filmavonden een derde reis
aan u laten zien. Dit keer gaat u samen
met hen naar Guatemala. Reist u weer
gezellig met hen mee?

Paaslunch, 2e Paasdag

maandag 13 april
aanvang 13.30
zaal open 13.15 uur

Senioren Eetpunt

Zoals ieder jaar is er op de 2e paasdag
de mogelijkheid om deel te nemen aan de
gezamenlijke Paaslunch. N.B. Het senioren
Eetpunt van 29 april vervalt hierbij.
U ontvangt tegen die tijd verdere
informatie.

Woensdag 25 maart
Aanvang 13.00 uur
Zaal open 12.30 uur
Aanmelden uiterlijk 20 maart
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Serviceflat Eeckenrhode
Irenelaan 9
5583 AD Waalre
telefoon 040 – 2282800
www.eeckenrhode.nl

