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Kent u ze? ’n ei hoort erbij; een ei is geen
ei, twee ei is een half ei, drie ei is een
paasei.
Waarom al die eieren rondom Pasen?
Het is een soort combinatie van voorchristelijke vruchtbaarheidssymbolen
en Germaanse verhalen. Een paar
voorbeelden: we vieren met Pasen dat
Jezus uit de dood is opgestaan en wat is
nou een mooier symbool van nieuw leven
dan een ei. En wat betreft het verstoppen
van eieren… vroeger verstopten men
eieren op de akkers, of beter gezegd:
eieren werden begraven. Het idee
daarachter was dat de akkers dan weer
vruchtbaar zouden worden.

Suzie uit Boston werd verliefd
op Nederland
En andere ontwikkelingen
in ons gebouw
Lekker bewegen met Lisa

De redactie van het U-magazine wenst u
een fijne Paasdagen, een zonnig voorjaar,
mooie poezië momenten en verder
leesplezier.

Nieuwe
bewoners

Colofon

We hebben verwelkomd:

Coördinatie en redactie

‘U’ is een uitgave van Eeckenrhode.

– Mevrouw Hoefakker
– Fam. Bijsterveld
– Mevrouw van Holthe

Pascalle Jacobs, Irene Copray
Tekst Bewoners van Eeckenrhode,
bestuur, redactie
Druk en Print Van den Munckhof

Binnenkort verwelkomen wij:
– Fam. Henschen
– Mevrouw Hillenius
– Mevrouw Dikhoff

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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Voorwoord

Terugkerende
activiteiten Tot nader
Boekenclub

Pieperhode

bericht vinden
de activiteiten
geen
doorgang.

Corona heeft ons een hoop ellende
bezorgd. Maar gelukkig ook goeie dingen.
De pandemie joeg de wetenschap naar
ongekende hoogte. Op tal van terreinen
werden doorbraken beleefd. Voor
sommige vaccins is met revolutionair
nieuwe technologie gewerkt. Met kunst
matige intelligentie werd een puzzel
opgelost die geen mens aankan.
Het betreffende algoritme berekende de
structuur van eiwitten. Een ingewikkeld
verhaal dat in een recordtempo
heeft geleid tot werkende vaccins.
Wetenschappelijk onderzoek heeft ook
uitgewezen dat het uitspreken van de
letter ‘P’ een verhoogd coronarisico met
zich meebrengt. Deze natte plofklank,
zoals dat in terminologie heet, produceert
in taal de sterkste luchtstroom, daarmee
de meeste aerosolen en daardoor
een verhoogde kans op besmetting.
De Engelse taal blijkt door zijn harde en
scherpe klanken riskanter te zijn dan
bijvoorbeeld Japans. Er is geen onderzoek
gedaan naar de mate waarin het Brabantse
dialect consumptie genereert. Laten we
blij zijn met de naam Eeckenrhode en de
titel van dit voorwoord slechts lezen en
niet uitspreken. Zeker niet in de nabijheid
van kwetsbare senioren.

donderdagmiddag,
1x per 4 weken, Tuinzaal

Bridge voor bewoners Eeckenrhode
dinsdagmiddag, Sociëteit

Filmavond
woensdag, 19.30 uur, Tuinzaal

Gym
maandag, 10.00 uur, Tuinzaal

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

Klassieke muziek met Guus
vrijdag, 15.30 uur, Tuinzaal

Natuur doet goed
dinsdagmiddag – buitenactiviteit

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

Senioren Eetpunt
geannuleerd tot nader bericht

Tarock – kaartspel
donderdag, 15.00 uur, Sociëteit

Yoga

Michael Klok
Secretaris
VvE Eeckenrhode

vrijdag, 10.00 uur, Sociëteit

Zondagborrel
vanaf 16.00 uur, Tuinzaal
Meer informatie: receptie Eeckenrhode,
info@eeckenrhode.nl, 040 22 82 800

3

voorjaarseditie

Nieuwsflitsen
Kerst

Sneeuw op Eeckenrhode

Ondanks een Tuinzaal zonder
activiteiten werd er een prachtige
kerstboom opgetuigd. Een
kerstboom met wel 500 gadgets,
zoals vogeltjes, kooitjes, takken,
bloemen, kerstballen in allerlei
kleuren en formaten. Vele oh’s en
ah’s waren het resultaat. Het was
jammer om met driekoningen weer
afscheid te moeten nemen.

Prachtig wit werd het in de eerste
weken van februari op Eeckenrhode
en haar omgeving. Door de koude
bleef de sneeuw lang liggen.
Iedereen bleef gelukkig ongedeerd
en door de huishouding werd er
naarstig gedweild en gedroogd.
Door huismeester Frans en bewoner
Robin werd sneeuw geruimd, ijverig
geveegd en zout gestrooid.
Een paar kiekjes om ons te blijven
herinneren dat sneeuw prachtig
kan zijn.

Achterzijde Eeckenrhode
en omgeving Eeckenrhode
met bruggetje over de
Tongelreep.

Drive through

Corona houdt de wereld in
zijn greep

Op 17 december was er, in plaats
van de jaarlijkse samenkomst in
de Tuinzaal, de mogelijkheid voor
medewerkers, vrijwilligers en
dienstverleners het kerstpakketje
op te komen halen via een ‘drive
through’. Buiten in de koude, met
dikke truien en kerstmutsen werd het
pakketje aangereikt samen met een
snee kerstbrood.

Helaas was op 17 maart, nadat
Eeckenrhode een jaar coronavrij is
geweest, de eerste besmetting een
feit. We werken er enorm hard aan
om verspreiding de kop in te drukken,
wat alleen lukt met ieders inspanning en medewerking. We bedanken
iedereen die met ons mee vecht om
Eeckenrhode gezond te houden!
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Catering Content 20 jaar
Op 1 februari vierde onze cateraar
Catering Content zijn 20 jarig
bestaan. Met een heerlijke taart zijn
ze door Eeckenrhode gefeliciteerd.
Inmiddels zijn de luxe nagerechten
geïntroduceerd en worden, na de
uitslag van een enquête hieromtrent,
telkens op woensdag geserveerd. De
reacties zijn zeer lovend, het ziet er
elke week weer ontzettend goed uit.
En zo smaakt het ook!

Herstel stoepen
Na vele jaren inspanning vanuit
Eeckenrhode bij de gemeente zijn in
maart alle stoepen van de Irenelaan
vernieuwd! Wij zijn er ontzettend blij
mee omdat de stoepen weer recht
zijn en vooral weer veilig om er, al
dan niet met een hulpmiddel, over te
lopen. Grote dank aan de Gemeente
Waalre!

Bart Paijmans stopt
Bart Paijmans, gebouwenbeheerder,
is per 1 maart gestopt op Eecken
rhode. Het reguliere gebouwen
beheer wordt voortaan geregeld
door de locatiemanager en de
huismeester i.s.m. het bestuur.
Voor het Meerjarig Onderhoudsplan
hebben we een bouwcoach van
VvE-belang bereid gevonden dit op
zich te nemen. Zijn naam is Michel
van der Knaap.
We bedanken Bart hartelijk voor
de samenwerking en gaan vol
vertrouwen de volgende fase in.

Het trappenhuis aan de zuidzijde van
Eeckenrhode wordt gerenoveerd.
Het is altijd indrukwekkend als een
hele pui uit een gebouw geslagen
is, en de opbouw naar een nieuw
trappenhuis zichtbaar wordt.

Bingoborrel
In tijden van corona is met elkaar
borrelen helaas niet mogelijk. Voor
de medewerkers van Eeckenrhode
en het zorgteam is daarom
online een heuse ‘Bingoborrel’
georganiseerd. 28 Collega’s namen
deel. Voor iedereen was een
borreltasje samengesteld voor bij de
computer. Alle prijzen zijn vergeven
en ondanks de afstand via het
scherm was het èrg leuk en gezellig.
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Poëzie in beweging
De uitnodiging aan bewoners en medewerkers van Eeckenrhode
om ‘lente’ poëzie in te sturen heeft prachtige gedichten
opgeleverd. Diversiteit alom maar toch met een handreiking
naar de lente, waar we allen naar uitkijken. De gedichten staan
verspreid over deze editie van ‘U’ magazine.

Lentelied

Vertrouwen op de goedheid van hen
die U omringen,
vertrouwen op de liefde van mensen,
dieren, dingen;
vertrouwen op den goede God
op voorzienigheid, het lot.
Wanneer U zoo in ’t leven kijkt,
wanneer dit uit Uw daden blijkt
wanneer dit uit Uw ogen straalt
dan hebt Ge waarlijk niet gefaald.

De tuinfluiter is te vroeg terug,
hij zal misleid zijn door een ster,
al lang gestorven aan de tijd –
ook lichtjaren doven uit.
Ons valt het geluk ten deel
dat hij zijn toevlucht zocht en zingt
in onze achtertuin, nog steeds
in diepe winterslaap.

Gedichtje uit een lieve brief die
Jeanne Bannenberg op 22 oktober
1958 van haar moeder kreeg.
Weer actueel in deze tijd.

De kale esdoorn staat op wacht,
In het gras is gastvrij plaats gemaakt
voor mos, dat heel zorgvuldig
weeft aan een zacht tapijt.
De winterkoning oefent
Een welkomstlied, een lentegroet,
Het klinkt oprecht, maar hij weet:
een zanger word ik niet.

Maart 2021
In deze tijd van akelige plagen
Kijken we uit naar zonniger dagen
De mare gaat dat het virus zich dan
minder gauw verspreidt
Tijdens een zonnige zomertijd.
Hopelijk zijn we ruim vóór Sinterklaas
Dit coronabeest de baas
De dichter Gorter sprak het uit:
“een nieuwe lente en een nieuw
geluid!”

Ingezonden door Dhr. Hendrikx

Ingezonden door Mw. De Heer
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De lente

De 7 beste artsen:

De koude winter staakt,
Het leven ontwaakt
In het gras zie ik winterklokjes staan
Die kondigen het begin
van een nieuw seizoen aan

De zon
De frisse lucht
Lichamelijke activiteit
Water
Liefde
Rust
Gelach
Moeilijke tijden
Heb je nodig
Zodat je ogen
Worden geopend
Voor de dingen
Die je voorheen
Nooit hebt gezien

De krokus is er ook vroeg bij
Met hele bosjes groeien zij
Aan de takken van de bomen
Is het jonge groen gekomen
Een koppel eksters vliegt bedrijvig
heen en weer
Met takjes keer op keer
Om het mooiste nest te maken
Waar de jongen zich straks in kunnen
laven

Als gewone dingen
ineens niet
meer gewoon zijn,
besef je hoe bijzonder
gewone dingen zijn.

Er lopen lammetjes in de wei
Daar is nu ook een zwarte bij
De meikever heeft zich al laten zien
Een dikke hommel bezoekt mijn
keuken bovendien
Nu ik daar dan zit in het warme
zonlicht
En geniet van de stralen op mijn
gezicht
Denk ik …
Lente is een feest
Van dit jaargetijde houd ik het meest

Lieve lente
Daar ben je, waar was je,
we zijn verbleekt, doorweekt.
Kom je warmte brengen,
dagen verlengen,
met blauwe lucht?
Kom je zonneschijnen,
kou en virus verdwijnen?
Kom je ons uit huizen halen,
laat je ons weer stralen?
Lieve nodige lente

Geschreven door Manuela Randag

Ingezonden door Elly
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Activiteiten terugblik
Vanwege Covid-19 omstandigheden
zijn, vanaf het laatste prachtige
optreden van het Dudok Quartet
Amsterdam, de geplande activiteiten
geannuleerd. Opnieuw was het nodig
om een wending te maken om toch
contact te houden met u als bewoner.
Gelukkig kunnen we terugblikken op
een aantal gezellige momenten.

Blijft de mens de baas over robots?
Team Eeckenrhode organiseerde
op initiatief van de heer Klamet een
lezing over robots. Op vrijdagmiddag
11 december kwam robot Zora met haar
begeleider op bezoek en gaf de heer
Klamet een interessante lezing, met beeld
en geluid, over robots. Ontwikkelingen
door de tijden heen richting de toekomst.
Het smaakte naar meer, wie weet komt er
een vervolg.

5 december
Sinterklaas kon door de omstandigheden
helaas niet zelf komen. U kreeg niet via de
schoorsteen maar via de brievenbus een
chocoladeletter en gedicht.

23 december
De kinderen van de
groepen 5A en 7B
van basisschool
De Meent wensten
de bewoners
mooie feestdagen.
Prachtige kaarten
werden er door hen
gemaakt en bij u
afgeleverd.

Opstaporkest de Dommelecho
Door de stichting Vrienden van
Eeckenrhode werd op zondagmiddag
20 december een buitenoptreden gepland.
vier leden, een gezin, van Opstaporkest
van Harmonie de Dommelecho uit
Dommelen kwamen naar Eeckenrhode en
speelden aan alle zijden van het gebouw
kerstliederen. Er werd, ondanks de koude
naar hartenlust meegezongen.

Nieuwjaarsborrel aan de deur
Op vrijdagmiddag 8 januari kreeg
iedere bewoner een beker glühwein
met lekkernijen aangereikt. Een zeer
eenvoudige voordeur nieuwjaarsborrel,
niet met elkaar maar gelukkig kon er
worden geproost bij de voordeur.
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Mini Senior Eetpunt aan de deur

Stichting vrienden van Eeckenrhode
deelt uit

Vrijdagmiddag 29 januari werd er wederom
aangebeld. Met een kar vol met diverse
drankjes en heerlijke minipizza’s bracht
team Eeckenrhode met een glimlach het
lekkers deur aan deur. Het rook heerlijk
in de gangen.

Door middel van een opgaveformulier kon
men kiezen voor een super leuke attentie:
een puzzel, puzzelboekje of tijdschrift.
Mooi ingepakt werd het bestelde door
team Eeckenrhode bij de bewoners
bezorgd. Alles werd met blijdschap
ontvangen. U kunt meer lezen over de
stichting op pagina 27.

Valentijnsdag
Iedereen was blij met de verjaardag
van Valentijn op 14 februari. kleurrijke
gebakjes werden rond koffietijd
uitgedeeld. De foto is gemaakt bij de door
Robin Bombeeck onderhouden palm op
de B-etage.

Internationale vrouwendag
Alle sterke, stoere, lieve en mooie dames
van Eeckenrhode, iedereen dus, werden
op maandag 8 maart in het zonnetje gezet
met een gezellig narcissenplantje.
Helaas is er geen internationale
herendag… sorry beste heren van
Eeckenrhode.

Pasen
Er werd helaas geen Paaslunch
geserveerd op tweede Paasdag. Wel was
er voor iedereen brievenbuspost. Naast
een door Eeckenrhode aangeboden
‘passend’ kleinigheidje, kreeg iedere
bewoners namens de leerlingen van groep
5a en 7b van basisschool De Meent, een
prachtige paaskaart. Met dank aan alle
leerlingen, onder leiding van de voor ons
al bekende leerkrachten Ilona en Han,
voor hun creatieve inzet.

Aswoensdag
Een jaarlijkse traditie op Eeckenrhode.
Haring happen. Woensdag 17 februari
kon deze traditie niet in de Tuinzaal
plaatsvinden. Catering Content maakte
prachtige haring – en kaasplankjes die zo
vanuit de koeling rondgebracht konden
worden. Aangeboden door Eeckenrhode
en met dank in ontvangst genomen door
alles bewoners.
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De dans van verwondering
Met mijn handen tast ik de lucht af
Verwonderd voel ik een zachte bries
Ik ruik de lente,
Ook al is de grond bevroren.
Vogels fluiten om me heen.
Ik verwonder mij.
Verwondering over
Wat ik zie
Wat ik hoor
Wat ik ruik
Wat ik voel.
De lente komt eraan.
Soms is de lucht dik van mist
Dan weer ijl van ochtend kou
Een gele narcis verschijnt.
Verwonderd
Kijk ik toe
En voel.

Hoop is een soort geluk, misschien
wel het grootste geluk dat in deze
wereld voorhanden is.
‘Zoek nooit het geluk,
Want je zoekt je een ongeluk’.
‘Tevredenheid geeft ook in armoede
geluk. Ontevredenheid is armoede,
ook in het geluk’.

Uit; een doosje vol met geluk
(www.bbnc.nl)
Ingezonden door Mw. Maartens

Ingezonden door José Habraken

(advertentie)
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Het meezennestje

Van de zon leren om te warmen
Van de wolken leren om te zweven
Van de wind leren om impulsen te
geven
Van de vogels leren om hoogte te
winnen
Van de bomen leren om standvastig
te zijn
Van de bloem leren om te schitteren
Van de stenen leren om te blijven
Van de struiken leren om in het
voorjaar te vernieuwen
Van de bladeren leren om in de herfst
los te laten
Van de storm hartstocht leren
Van de regen leren te vervloeien
Van de aarde leren ontvankelijk te zijn
Van de maan leren te veranderen
Van de sterren leren één onder velen
te zijn
Van de jaargetijden leren dat het
leven telkens opnieuw begint.

Een meezennestje is uitgebroken,
dat, in den wulgentronk
gedoken,
met vijftien eikes blonk;
ze zitten in den boom te spelen,
tak-op, tak-af, tak-uit, tak-in, tak-om,
met velen
en ‘k lach mij, ‘k lach mij, ‘k lach mij
bijkans krom.
Het meezenmoêrtje komt getrouwig,
komt op den lauwen noen,
al blauwig
en geluwachtig groen;
het brengt hun dit en dat, om te azen,
tak-om, tak-op, tak-af, tak-uit, tak-in,
ze razen,
en kruipen, vlug, het meezennestjen
in.
Het meezenvaârtje zit - de looveren
verduiken ‘t voor ‘t gestraal te tooveren,
al in de meezentaal;
daar vliegen ze, al med’ een, te
zamen,
tak-om, tak-op, tak-af, tak-in, tak-uit,
en, amen,
het meezennestje is weêrom ijele en
uit.
Guido Gezelle
(17/12/1877)

Ute Lautendorf

Ingezonden door Manuela Randag

Toelichting:
uitgebroken: uitgevlogen
wulgentronk: wilgentronk
al: helemaal
geluwachtig: geelachtig
al med’ een opeens
ijele: ijdel(e), leeg

Ingezonden door
Mw. Van Duivenbode
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Interview Suzanne (Suzie)
Meijerink-Comins
Suzie uit Boston werd
verliefd op Nederland
De redactie van ‘U’ sprak met Suzie
Meijerink, bewoonster van Eeckenrhode.

elkaar werden voorgesteld. Tenslotte was
ik ‘huwbaar’. In plaats daarvan werd mijn
aandacht getrokken door een publicatie van
de Nederlandse studentenreisorganisatie
NBBS om te gaan trekken door Europa, in
Volkswagenbusjes. Zo’n avontuur trok mij
toen veel meer. Ik wilde gaan reizen.
Mijn ouders gingen pas akkoord met mijn
trip naar Europa nadat ik mijn eigen land
beter had leren kennen. Ik heb met drie
vriendinnen 7 weken door de VS getrokken.
Van Oost naar West en van Noord naar
Zuid.”

Hoe heeft uw jeugd er uit gezien?
“Ik ben geboren in 1937 in Boston. En
als enig kind opgegroeid in Deerfield
Massachusetts, een klein dorpje, met
slechts één hoofdstraat, wel heel bekend.
Geert Mak refereerde in ‘In Amerika:
Travel with John Steinbeck’ aan Deerfield
en typeerde het als één van de eerste
Amerikaanse binnenlandse nederzettingen.
Deerfield was klein, maar had drie kostscholen waaronder Deerfield Academy waar
bekende industriëlen zoals de Rockefellers
en Kochs zijn opgeleid. Deerfield is door
een aantal gebeurtenissen in de geschiedenis beroemd geworden waaronder de
Deerfield Massacre, een confrontatie tussen
kolonisten en de Indianen in de 17e eeuw.
Hoewel de kostscholen in Deerfield veel
mensen van buiten aantrokken kreeg je
daar in het dorp weinig van mee en was mijn
‘beleefwereld’ klein. De zomers waren heet
en saai. Vanaf mijn achtste mocht ik ieder
jaar twee maanden op zomerkamp. Mijn
vader was directeur van het lokale postkantoor, ‘postmaster’. Ik heb twee jaar op één
van de kostscholen in Deerfield gezeten
daarna ben ik intern naar Walnut Hill School,
een ‘prep school’, in de buurt van Boston
gegaan. Na deze middelbare school ben ik
in Northampton Massachusetts naar Smith
College gegaan om een studie sociale
psychologie te volgen. Wij vierden de kerst
altijd bij familie in Buffalo NY. Op mijn 18e
werd ik uitgenodigd om als ‘debutante’
naar een feest in Buffalo te gaan. Het was
daar een traditie om grote bals te organiseren waar jongemannen en vrouwen aan

Op naar Europa
“Op mijn 19e (1956) ging ik met het
stoomschip Johan van Oldenbarnevelt
naar Europa voor een reis van 7 weken!
We werden bij aankomst in Southampton
(Verenigd Koninkrijk) ontvangen
door Nederlandse studenten. Er was
een geweldig programma voor ons
georganiseerd. Zo bezochten we onder
meer het Shakespeare festival in Statford
on Avon en het Mozartfestival is Salzburg.

Johan van Oldenbarnevelt, het stoomschip
waarmee Suzie naar Europa reisde
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We reisden in een colonne van vier
Volkswagenbusjes. De busjes werden
bestuurd door Nederlandse studenten.
Mede dankzij hun inbreng werd het
pluriforme gezelschap een hechte groep.
Eén van de Nederlandse chauffeurs, Ewoud,
trok mijn aandacht en ík zijn aandacht.
Na 8 weken moest ik terug naar huis en
scheidden onze wegen. Ik moest weer naar
Smith College en Ewoud moest zijn studie in
Delft afmaken.
Ewoud heeft toen met succes gesollici
teerd naar een studiebeurs in de VS.
Teruggekomen in de VS wilde ik zo snel
mogelijk weer naar Nederland. Ik was er niet
zeker van of ik verliefd was op Ewoud, of
dat ik verliefd was op Nederland.” Wat trok
u zo aan in Nederland? “Het Nederlandse
studentenleven vond ik geweldig. Deerfield
was heel traditioneel en conservatief. In
Nederland kon ik zijn wie ik wilde zijn, het
voelde vrij. Nederlanders waren ook heel
direct en eerlijk tegen elkaar in vergelijking
met de omgang in de VS. Ik heb toen allerlei
baantjes gehad om geld te verdienen om
weer terug naar Nederland te kunnen gaan.

De ouders van Ewoud nodigden mij uit om
samen met hun gezin op zomervakantie
naar Italië te gaan. In dezelfde periode was
er in Delft een lustrumjaar te vieren.
Daarna zijn we samen naar de VS gegaan.
Ewoud is gaan studeren aan de Johns
Hopkins University in Baltimore. Ik ben
in New York een secretaresse-opleiding
gaan volgen. We zijn in 1958 verloofd en
op 20 juni 1959 getrouwd in Deerfield. Al
het bruidspersoneel van Ewoud kwam uit
Nederland, het was een geweldig huwelijk
waar Deerfield nog jaren over heeft
gesproken.”
“Onze huwelijksreis was een trip naar
Oakland in Californië waar Ewoud een
zomerbaan had bij Standard Oil, Ewoud was
scheikundig ingenieur. Nadat Ewoud zijn
Master-studie in Baltimore afmaakte reisden
we terug naar Nederland waar Ewoud nog
een laatste vak moest doen om zijn Bul
te halen. Vervolgens ging hij aan de slag
bij de TH in Eindhoven. We zijn in Son en
Breugel gaan wonen waar drie van onze
vier kinderen zijn geboren. Toen ik mijn
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blijven plakken. Dat is niet gebeurd. Marlisa
heeft een half jaar in Australië en een jaar
in de VS gestudeerd. Toen ze tijdens een
tussenstop reizend van de VS naar Australië
bij een vriendin in Nederland verbleef werd
ze verliefd op het studentenleven in Leiden.
De geschiedenis herhaalde zich.”
U reisde vanwege het werk van Ewoud,
bent u zelf aan uw trekken gekomen?
“Als kind had ik als droom dat ik veel
wilde gaan reizen. In een boekje op de
lagere school schreef ik als ambitie op
dat ik een hotelketen in de VS en Europa
wilde runnen. Ik was nieuwsgierig naar
het onbekende. Omdat ik in al die landen
als inheemse in plaats van als toerist heb
kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven
ben ik heel erg aan mijn trekken gekomen.
Ik ben van een generatie die eigenlijk een
kantelpunt vormt. Van generaties vrouwen
vóór mij werd verwacht het huishouden te
doen. De generaties na mij gingen studeren
en aan het werk.
Ewoud had zijn werk, een soort van
constante in alle plaatsen waar we hebben
gewoond. Ik was door al het verhuizen
natuurlijk steeds bezig met aanpassen.
Inrichten van huizen, scholen van de
kinderen, nieuwe buren etc.”

Aan het strand in Recife genietend van
oesters en tabak.
excuses aanbood aan Ewoud nadat we twee
dochters hadden gekregen reageerde hij
laconiek en zij hij dat we door zouden gaan
totdat we quitte zouden staan. De derde
werd een zoon, Mark.
Ons vierde kind werd ook een zoon,
geboren in Sao Paulo, we stonden quite,
mijn klus zat er wat dat betreft op. Na vier
jaar aan de TH als associate professor te
hebben gewerkt maakte hij de overstap
naar Philips Lighting. Al na drie jaar werden
we uitgezonden naar Brazilië. In Brazilië
woonden we eerst twee jaar in Sao Paulo
vervolgens drie jaar Recife. Ons huis
daar stond pal aan het strand, ik had vier
paarden, we hebben daar een geweldige tijd
gehad. Na Brazilië hebben we een jaar in
Wenen gewoond voordat we afreisden naar
Karachi in Pakistan.
Daar hebben we drieënhalf jaar gewoond.
En toen volgde drie jaar in Johannesburg
(1976-1979). Daarna onze laatste buiten
landse halte, vier jaar Sydney in Australië.
Onze kinderen zijn steeds met ons
meeverhuisd. We hebben ze niet naar
een kostschool willen sturen. Toen we in
Sydney woonden waren we even bang
dat onze oudste dochter Marlisa verliefd
zou worden op een Australiër en daar zou

Wat heeft het globetrotten met u gedaan?
“Ilja Pfeiffer (Nederlands schrijver) schreef
in ‘Grandhotel Europa’, één van zijn boeken,
dat hoe meer je reist en van de wereld ziet,
hoe oppervlakkiger je wordt. Ik begrijp
wat hij daarmee heeft bedoeld. Je wordt
toch een soort van passant, je verbindt
minder makkelijk met een omgeving en met
mensen. Je schiet geen wortel omdat je snel
weer verplant.”
Drie van uw kinderen wonen in de VS.
Hoe is het contact met deze kinderen en
kleinkinderen?
”Ik heb hele goeie contacten met alledrie.
Éen van de zonen woont in Boston, twee
kilometer van de plek waar mijn moeder
is opgegroeid. Éen van de dochters die
twee uur ten zuiden van Chicago woont
heeft deze zomer een huis in de Beemster
gehuurd. Dat geeft aan hoezeer ze nog
op Nederland zijn gericht. Twee van de
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kinderen die nu in de VS wonen spelen wel
eens met de gedachte om te remigreren
naar Nederland. De jongste van de kinderen,
de ‘Benjamin’ woont in de aglommeratie van
LA. Ondanks onze verschillen van inzicht
voor wat betreft politiek, heb ik ook met hem
en zijn gezin goed contact.”
Mevrouw Meijerink zou in 2018 samen
met haar inmidels overleden man naar
Eeckenrhode verhuizen. Kort voor de
verhuizing is de heer Meijerink overleden.
Enige tijd geleden is mevrouw Meijerink een
relatie gestart met een man die zij net zolang
kende als haar overleden man.
Hoe is het met uw relatie?
“Peter had nog zo gevraagd om hem buiten
dit interview te houden. <Lacht> Tijdens
mijn reis door Europa waarin ik Ewoud
heb leren kennen heb ik ook mijn huidige
vriend Peter leren kennen. Ewoud en ik
zijn jarenlang heel goed bevriend geweest
met Peter en zijn vrouw. We gingen ieder
jaar met elkaar op reis. Peter was een heel
dierbare vriend van Ewoud. Vijf weken
voordat Ewoud overleed is de vrouw van
Peter overleden. Enkele jaren geleden sloeg
de vonk over. <Suzie lacht heel hard> ‘Wat
vonk, we zijn tachtigers, heb je het dan nog
over een vonk?! Het voelt heel goed. Omdat
we elkaar al zo lang en goed kennen voelt
het heel vertrouwd. Peter en zijn vrouw

hebben ook de wereld over gezworven.
Zij voor een andere multinational. We zijn
allebei geïnteresseerd in cultuur. We zijn nu
aan het LAT-ten (living apart together). Dat
gaat heel leuk.”
Hoe zou u zichzelf typeren?
Wat voor mens bent u?
“Als een laatbloeier! <Lacht nog harder>
Ik ben een levensgenieter, maar geen groot
organisator. Ik ben ongeordend, ongedisciplineerd. Ik heb geboft met al die mensen
die mij hebben gefaciliteerd. Zowel mijn
ouders als mijn overleden man hebben
de hiaten in mijn persoonlijke organisatie
weten te dichten. Ik ben enig kind, ook heel
eigenwijs. En natuurlijk strontverwend. Ben
niet te beroerd om kritisch op mezelf te zijn.
Delphines wijsheid ‘Know yourself’ is mijn
levensmotto.”
Waarom bent u naar Eeckenrhode verhuisd?
“Wij woonden in België, vlak over de grens.
We hadden een geweldig huis. Maar ik
zag de fysieke gesteldheid van Ewoud
achteruit gaan. En ik wilde terug naar
Nederland. Ewoud wilde aanvankelijk niet.
Hij was enthousiast over de medische zorg
in België. Kort voor ons besluit om naar
Eeckenrhode te verhuizen was Ewoud ook
om. Ik woon nu drie jaar op Eeckenrhode en
het bevalt mij uitstekend, ik heb er geen dag
spijt van gehad.”

voorjaarseditie
De lucht, over de jonge dag,
Was helderder dan ooit.
Iets ongewoon-verblijdends lag
In weide en veld gestrooid.
De torenklok zong, wat ze kon,
De vlaggen staken uit:
De bruigom was de lentezon
En Holland was de bruid.

Een ooievaar trad op de deel,
Gewichtig, met zijn stok.
De merel was in zwart fluweel,
De zwaluw kwam in rok.
Toen keken, daar ‘t zó prachtig was En Holland is de bruid, De madeliefjes in het gras
Haar gouden oogjes uit.

Ze was des morgens opgestaan,
Een ranke, frisse meid.
Ze deed haar gazen sluier aan
van dunne dauwigheid.
Ze stak zich van de perenboom
De bloesem in het haar,
Die witter dan een winterdroom
Is, - wonder, wonderbaar.

De bruigom is een edel man,
De bruid is jong en sterk.
Daar komen schone kinders van
En blijdschap bij het werk.
De bruid, - waar zag men weker leest,
Een vriendelijker mond, De bruid, - die maakten zeewind meest
En ruimte zo gezond.

Ze deed een gladde gordel om
Van zilverig allooi,
Van zuivre waterglans, - wat glom
Die ronde gordel mooi!
Toen hechtte ze als een donzen vacht
Aan haar satijnen kleed
De schuimrand die de zee haar bracht.
Toen was de bruid gereed.

Nu komt ze met haar lief gezicht
De bruigom tegemoet.
Wat is de hemel wijd, - en licht,
Wat is het leven goed!
De wereld is een wonderbron
Van telkens nieuw geluid.
De bruigom is de lentezon
en Holland is de bruid.
Schrijver: Jan Prins

Ingezonden door Mw. Klerx

“Lente in het hart
Zomer in de bol
Vogels fluiten weer
Bloementuinen vol
Lichte stralen
Van warme zon
En ik maar genieten
Hier
Vanaf mijn balkon”

Geschreven en ingezonden door Biba
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Als ze ‘s middags thuiskomt in de
druilerige regen
En ze laat d’r fiets gewoon maar vallen in
de heg
Ze smijt d’r boeken in de hoek
Een schop d’r tegen
Dan weet ik al genoeg, maar kijk wel uit
met wat ik zeg

Wat vroeger met een pleister en een kus
Of een snoepje was verholpen
Daar helpt nu geen lieve moeder meer
Dat is voorlopig niet gesust
Als ik het kon blies ik die grijze zooi aan
flarden
Ik haalde de vogels uit het zuiden voor je
terug
Ik pleurde een ei in een nest
En ik zei, kom op je doet je best maar
We moeten lente hebben en een beetje
vlug

Hij heeft het uitgemaakt
‘k Heb het aan zien komen
Ooh, de eerste keer doet dat
verschrikkelijk veel pijn
Midden in de winter nota bene
Nu alle kleuren zijn verdwenen
Nu de zon maar niet wil schijnen
En het eeuwig donker lijkt

Na elke winter is er altijd weer een lente
‘t Is in de eeuwigheid nog nooit anders
gegaan
De eerste merel die fluit
De eerste knoppen schieten uit
En ook al geloof je me niet
Opeens verdwijnt je verdriet
Het is in de eeuwigheid nog nooit anders
gegaan

Als ik het kon schoof ik de hemel voor je
open
Ik floot het fluitekruid zo uit de natte klei
Ik haalde de kou uit de lucht
Ik hielp de winter op de vlucht
Ik zette een koe in de wei
En in ene was het mei
En je verdriet was dan vergeten en
voorbij

D’r komen zo veel nieuwe lentes
Zo veel nieuwe zomers
En zo veel nieuwe liefdes voor je aan

Als ik later thee wil komen brengen op d’r
kamer
Roept ze door de deur: ‘ik hoef niks, laat
me nou met rust’

Brigitte Kaandorp

Ingezonden door Dana

Krekeltje Krekeltje in het gras
Ik wou dat ik wist waar je was, waar
je was
Hoor ik je hier niet, dan hoor ik je
daar
Waar je toch zit, nimmer neem ik je
waar
Altijd gaat je viooltje ..kriek…kriek…
Heel de dag maak je vrolijk muziek
Tralala… tralala… kriek… kriek…

LENTE, nu alles in me terugkeert,
zie ik ook het paard weer,
liggend met gestrekte benen,
als was zij dood,
met wieltjes,
en de grijze,
veel te dikke buik
waaruit een kraai pikt,
dons en haren voor haar nest.
Rutger Kopland

Ingezonden door Mw. Pulles

Ingezonden door Mw. V. Daal
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Hoe staat het met
de nieuwbouw

en andere ontwikkelingen in ons gebouw
Nieuwe pui noodtrappenhuis

Eeckenrhode heeft een wachtlijst.
De vraag naar seniorenwoningen met
voorzieningen zal naar verwachting de
komende jaren toenemen.

Op dit moment wordt gewerkt aan een
nieuwe pui in het noodtrappenhuis van
de korte vleugel. Dit is de pui waarop u
uitkijkt vanuit de vlindertuin. De houten
kozijnen met enkel glas zijn vervangen
door aluminium kozijnen met dubbel
glas. Dat scheelt in stookkosten en ook in
onderhoudskosten. Aluminium kozijnen
hoeven namelijk niet iedere 5 à 6 jaar te
worden geschilderd. De vervanging van de
pui is ook aanleiding om de wanden in het
trappenhuis opnieuw te pleisteren en de
verlichting te vernieuwen.
Het noodtrappenhuis is niet een ruimte
waar veel bewoners komen. Toch is er een
aantal bewoners dat deze route gebruikt
als ‘short-cut’ richting de fietsenkelder.

Op deze pagina vindt u een impressie van
de aanzichten van een uitbreiding. Voor
de ontwikkeling van een plan hebben drie
architectenburo’s voorstellen gemaakt.
Het winnende ontwerp kenmerkt zich door
de verwantschap van het ontwerp met de
architectuur van het bestaande gebouw.
De klankbordgroep was van mening dat
dit ontwerp er het beste voor zou zorgen
dat de bestaande bouw en de uitbreiding
gaan aanvoelen als één gebouw.
Tenslotte zijn het verbinden van mensen
en sociaal contact belangrijke waarden
van Eeckenrhode. De realisatie van een
uitbreiding van het gebouw moet hier op
aansluiten. Het ontwerp is gemaakt door
HilberinkBosch Architecten uit Berlicum.

De nieuwbouw
Vorig jaar zijn er diverse bijeenkomsten
georganiseerd waarin VvE Eeckenrhode
en de projectontwikkelaar plannen hebben
gepresenteerd voor een uitbreiding van
Eeckenrhode met 36 appartementen. Het
plan is ontwikkeld in samenwerking met
een klankbordgroep waar bewoners en
kinderen van bewoners deel van uitmaken.
De uitbreiding zou moeten worden gerealiseerd op de plaats van de garageboxen
aan de achterzijde van het gebouw. Onder
de nieuwe vleugel wordt een parkeer
garage gerealiseerd voor uitbreiding van
de parkeercapaciteit. Een uitbreiding van
het complex zal bijdragen aan meer draagvlak voor diverse voorzieningen en een
verlaging van servicekosten.

Bereikbaarheid voorzieningen
In de briefing naar de architecten was de
bereikbaarheid van voorzieningen een
belangrijk punt. Dat komt tot uitdrukking in
het feit dat de uitbreiding aansluit op het
middengebouw. Het deel waar onder meer
de hoofdingang, receptie, fysiofitness
en kapsalon zitten. Op dit moment heeft
Eeckenrhode twee vleugels. Na de
uitbreiding zullen dat er drie zijn.
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Nieuwe vleugel op plaats van garageboxen.
IMPRESSIE WESTGEVEL

LBERINKBOSCH architecten

343

SO 5

Eeckenrhode

02-07-2019

3

Proces
Sinds eind vorig jaar is de VvE met de
ontwikkelaar in onderhandeling over de
condities waaronder de uitbreiding kan
worden gerealiseerd. De VvE heeft een
commissie in het leven geroepen die zich
buigt over het ontwerp van de uitbreiding,
financiële onderwerpen en juridische
aspecten.
De ontwikkelaar is verder in gesprek met
omwonenden en de gemeente. Voordat
een uitbreiding kan worden gerealiseerd
moet het bestemmingsplan worden
gewijzigd. Voor deze procedure worden
diverse onderzoeken uitgevoerd voordat
een conceptplan kan worden gemaakt.
Deze onderzoeken hebben betrekking
op onder andere ekologie, archeologie,
luchtkwaliteit en verkeersdruk.

HILBERINKBOSCH architecten

343

SO 5

Eeckenrhode

IMPRESSIEAA NSLUITING MET VOLUME

02-07-2019

Verbinding tussen middengebouw
en nieuwe vleugel.
De VvE en de ontwikkelaar zullen het eerst
met elkaar eens moeten worden. Als er
bezwaren worden ingediend tegen een
wijziging van het bestemmingsplan kan
dat ook tot vertraging leiden.

Communicatie
Zowel de VvE als de ontwikkelaar hechten
belang aan goede communicatie met alle
belanghebbenden. Zodra daar aanleiding
voor is zal er weer een bijeenkomst
worden georganiseerd om bewoners
bij te praten.

Planning
Omdat er nog veel onzekerheden zijn
is het lastig om een concrete tijdslijn te
geven. Op zijn snelst zou over circa twee
jaar kunnen worden gestart met de bouw.
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Zodra de lente komt
Weet ik dat het weer
beter gaat.
Omdat de winter,
naast de lucht,
Ook mijn lijf en
geest verlaat.

Winternachten lang
wacht de wereld weer hoopvol
op tinten van groen
Maria Meeus
-In de zon op twintig – twee
hoorde ik hem weer
de specht van vorige keer
Gerda Ran
-In de vlindertuin gezeten
kwam er een bij langs zoemen
alleen – er waren nog geen bloemen
Gerda Ran
-In het boscircus
oefent op elke tak
acrobaat koolmees
Walter Simons

Quin Kempees
Ingezonden door Pascalle Jacobs

Ingezonden door Mw. Krijger

Lente
Er is een lied in mijn ontloken,
zo heerlijk als een kinderlach
toen ik vanmorgen bij het ontwaken
de eerste lentebloesems zag.
Die voor het raam hingen te wiegen
terwijl de hele wereld sliep
en ik door het lieve lied gedreven
nog slaperig de tuin in liep.

Een merel
Er is iets in de zang van een merel
het is voorjaar, je wordt wakker
je ligt te denken in de nacht
het raam staat open – er is iets

Er glommen parels aan de bomen
een spinrag glansde in de zon,
het leek wel of uit verre dromen
een nieuwe bron in mij ontsprong.

waarvan die vogel zingt
en je denkt aan wat je moet opgeven
er is iets in je dat leeg is en het
stroomt vol
met het zingen van die merel.
Rutger Kopland

En daar, te midden van dat wonder,
mijn voeten in ‘t bedauwde gras,
kon ik heel even weer ervaren:
Hoe mooi de wereld, het leven was.

Ingezonden: anoniem
met de tekst:
leve de lente, leve de hoop

Ingezonden door Rian van de Vorst.
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Zondag 7 maart 2021

Het tuinfeest

Vandaag weer een zonnige dag
waarin ik heerlijk genieten mag.

De Juni-avond opent een hoog licht
Boven den vijver, maar rond om de
helle
Lamp-lichte tafel in het grasveld
zwellen
De boomen langzaam hun groen
donker dicht.

Lat het toch a.u.b. zo mooi blijven
Ik ga er iets over schrijven!
De televisie geeft een mooi
programma.
De zon breekt door:
als het zo blijft ga ik naar buiten hoor!

Wij, aan ‘t dessert, eenzelvige
rebellen,
Ontveinzen ‘t in ons mijmerend
gedicht,
Om niet, nu ‘t uur eind’lijk naar
weemoed zwicht,
Elkanders kort geluk teleur te stellen.

Lekker wandelen met de rollator ‘ja’!
het straatje op en neer
waar ik naar toe ga.
Het straatje is hier dichtbij
en ik heb op deze dag vrij.

Ginds, aan den overkant, gaan reeds
gitaren,
En lampions, en zacht-plassende
riemen,
Langzaam over verdronken sterren
varen -

Geniet ervan mevrouw Ponjée
De zon gaat zeker met je mee!

Ingezonden door Mw. Ponjee

Zij zingen, nijgen naar elkaar en
kussen,
Geenszins om liefde, maar om de
sublieme
Momenten en het sentiment
daartusschen.

Lente
Ik zie het aan de bomen,
het zit er aan te komen,
het voorjaar roert zich in een blauw
gewelf.
Laat binnen alle geuren,
de ramen en de deuren
gooi alles open maar vooral jezelf.

Martinus Nijhoff
Toevoeging:
“Wat zal het fijn zijn als we elkaar
weer eens een hand kunnen geven.
Kussen lijkt nog heel ver weg.
En een tuinfeest, wie weet!

Toon Hermans

Ingezonden door Monique Krikhaar

Ingezonden door Mw. Avenarius
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Bewegingsgroep
Eeckenrhode
Lekker bewegen
met Lisa
Sinds wanneer zijn jullie met de
bewegingsgroepen gestart?

Wie kunnen deelnemen aan de
bewegingsgroep?

“In oktober 2019 zijn we in de toen nieuwe
fysiofitness-ruimte van Eeckenrhode op
woensdagen met een bewegingsgroep
gestart met vier deelnemers. Er kunnen
maximaal vijf deelnemers in een groep,
maar vier is fijner werken.”

“Iedereen die nog zelfstandig op zijn
benen kan staan, eventueel geholpen
door een rollator, en in ieder geval deels
zelfstandig oefeningen kan doen is van
harte welkom. Veiligheid staat voorop.
Alle oefeningen worden onder mijn
supervisie gedaan. Als iemand twijfelt
over of hij/zij zou kunnen deelnemen kan
ik altijd tijdens een intake beoordelen
of fitness de passende bewegingsvorm
is. Als er ruimte is is het eventueel ook
mogelijk om een keer mee te doen.”

Wat doe je tijdens
bewegingsgroepen?
“We werken aan uithoudingsvermogen,
kracht en balans. Wel allemaal afgestemd
op het individu. Dat kan looptraining zijn,
ook fietsen. We hebben een hometrainer
en een zitfiets. Voor de kracht zitten we
vooral in de grote spiergroepen; benen
en armen. Voor de balans hebben we een
wandrek waar oefeningen aan worden
gedaan. Tijdens een sessie rouleren
de deelnemers tussen oefeningen. Met
nieuwe deelnemers doe ik altijd eerst een
intake om een op de persoon afgestemd
programma op te stellen. Een sessie duurt
een uur.”

Waarom zouden bewoners hier aan
mee moeten doen?
“Ik vind het belangrijk dat mensen zo
lang mogelijk blijven bewegen. Bewegen
heeft veel voordelen. Het is van invloed
op je hersenfunctie, op je balans en
daardoor valgevaar. Hierdoor kun je langer
zelfstandig je dagelijkse dingen blijven
doen. Met sterkere spieren heb je meer
weerstand. Bewegen is goed voor je
hartspier. En je voelt je na een sessie altijd
moe maar heel voldaan. Dat is wat ik van
veel deelnemers hoor. Het is ook altijd heel
gezellig. Samen bewegen vinden mensen
vaak leuker dan alleen. Ik merk ook dat de
mensen die nu individueel deelnemen de
groep missen. Mensen hoeven absoluut
niet bang te zijn dat er teveel van ze wordt
gevraagd. Je hoeft geen sportverleden te
hebben om lekker te kunnen bewegen.”

Wat voor invloed heeft corona gehad?
“Momenteel kunnen we niet met meerdere
mensen in een groep. Nu heb ik enkele
deelnemers individueel. Dat is echt anders
dan in een groep. In de zomer heb ik
ook in de tuin oefeningen gedaan waar
bewoners vanaf hun balkon aan konden
deelnemen.”
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Wat doe je nog meer?

ik ook aan het wakeboarden. Dat is een
soort van snowboarden op het water.”
Je bent dus zo flexibel als een elastiek?
“Ja! En mijn balans is ook heel goed. Als
er geen tafels en stoelen in de Tuinzaal
zouden staan zou ik zonder probleem een
arabierflikflaksalto kunnen doen. Draai ik
mijn hand niet voor om. ”

“Naast fitness geef ik ook fysiothera
peutische behandelingen. Ik heb de
opleiding fysiotherapie gevolgd en
werk het grootste deel van de week
als fysiotherapeut. Dat heeft tijdens de
bewegingsgroepen als voordeel dat ik
goed kan signaleren als er therapie nodig
is en/of een oefening net iets anders moet
worden uitgevoerd. Als corona geen roet
in het eten gooit start ik in september
met de Masteropleiding Geriatrie
Fysiotherapeut. Die opleiding richt zich
met name op de ouder wordende mens.”

Wat: bewegingsgroep
Wanneer: nu 2 groepen op
woensdagmiddagen, bij voldoende
animo ook een groep op
woensdagochtend

En hoe ziet de thuissituatie er uit?
“Ik woon sinds afgelopen zomer samen
met mijn vriend Koen in Soerendonk.
Naast mijn werk ben ik actief in de
turnwereld. Ik geef normaal gesproken
6 uur per week turnles aan jonge kinderen.
Ik heb zelf actief geturnd. In de zomer ben

Kosten: 8 euro per keer
Aanmelden: via receptie
Eeckenrhode

Lisa upside down; deze oefening doen we niet tijdens bewegingsgroep.
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Lieve lente,
waar bleef je zo lang?
Ik was al bang dat je niet meer zou
komen.
Waar zouden de bloemen dan zij in
het gras, de kinderen spelend zonder
ja, kalfjes en lammetjes in de wei,
vlinders en eendjes, een zoemende
bij?
Lieve lente,
daar ben je toch weer
en met je zonneschijn laat jij het
gewoon weer volop voorjaar zijn.

Het voordeel van de
lente is dat je ook
overdag schaapjes
kunt tellen.

Ingezonden door Mw. Govers

Ingezonden door Mw. Van de Ven
En dan is het zo ver

Verwondering

Meer dan tachtig lentes
Horen bij ons leven
Zestig jaren delen we
Samen vier seizoenen
Voorjaarsstormen
Zomerse avonden
Gekleurde herfst
Zonnige winters
Bijzondere jaren
Met ups en downs
Na donkere dagen
Gloort altijd weer
Het groene voorjaar
Kwinkelerende vogels
Ontspruitende bloemen
En dan onverwacht
Is het opeens zo ver
Kiezen voor een nieuwe
Fase in ons leven
Samen de lente vieren
Op Eeckenrhode

Wandelen met verwondering,
wilgeroosje, kattestaart en balsemien,
rietgors, reiger, zwartkop.
Voelen, horen, ruiken en willen zien.
Gelardeerd met woorden en
ervaringen
Voor de blaren op mijn voeten
een stukje tape er tussen.
Van die gewone dingen.
De Biesbosch met zijn kreken,
wespen die ons liever kussen
dan ons steken.
Allemaal bloemen van het leven,
die met liefde nemen
en met liefde geven.
De natuur als basis van ‘ons’ huis.
Langs dit pad
kom ik steeds weer veilig thuis.

coste
12-06-2011, Oisterwijk.
(wandeling in de Biesbosch)

Geschreven en ingezonden
door Ton Bijsterveld-Claessens
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Eindelijk lente

Voorjaar

vandaag is alles anders
zoals de rivier glinstert
de oevers groen zijn van ongeduld
de wolken met hun goudwitte randen
overzeilen als lichtschepen
het licht als nooit zo helder is
de vogels gerichter vliegen
de meerkoeten knikkend
hun instemming betuigen
en de vrouwen
ze dromen
ze glimlachen
praten zacht
anders dan mannen
die gaan recht op hun doel af
de vrouw

De zachte zon
verwarmt mijn hart
komt niet dichterbij
want dichters zijn
een volk apart.

© PieterW., Ingezonden door Caroline

Mijn gedachten werden vloeibaar
Door te luisteren naar water
Voelde ik mij herboren
Net als vroeger
Nu veel later

Zomer
Zomaar langs de oever van een ven
Neergestreken in de zon
Wat praten met een den
Ik wist niet dat dit kon
Zomaar langs een stromende beek
Zomaar languit in het gras
Niemand die er keek
Niemand die wist dat ik er was

In dit mooie weer,
zien we de zon weer.
Ook in deze lastige tijd,
komt de lente overeind.
Het buiten eten gaat komen,
als de bloemetjes boven het uit komen.
Centraal in dit seizoen,
staan de asperges die het moeten doen.
De lammetjes worden geboren,
en zullen de stilte in de wei verstoren.
De BBQ mag van stal,
waar de kool lekker op gloeien zal.
Na al dat bakken en roken,
zal er toch zeker wel een toetje komen.
Laat de aardbeien en kersen ons
lekker verfrissen in het seizoen,
waat dit alles ons aan de lente zal
denken doen.

Coste
Jan. 2009

Geschreven door Iza (6 jaar), met een
beetje hulp van haar vader Michael
(bedrijfsleider Catering Content)
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Lente

’n Dijk van een dag

In de winter van het leven
kan de lente veel je geven.
Ook al ben je winterfrik,
elke lente is uniek.

Blijheid kun je naar je toe halen.
Dat doen we te weinig
Ik zeg het zo vaak tegen mezelf.
Gisteren schreef ik nog in een
liedjestekst:
Wat ’n dijk van een dag,
ik voel me rijk met zo’n dag.
Leg de zon niet naast je neer als ’n
bierviltje. Maak er ’n feest van, als de
mogelijkheid er is. Er is al zoveel om
te janken.
Wees vrolijk, hef het glas, poets je
schoenen, en lach, of kom even naast
me zitten.
Ik zal je leren kijken naar de kleuren
van de tuin, die uit het vale grijsbruine van de winter opbloeien naar
het meest feestelijke groen dat er is.
Het groen van het voorjaar. De kleur
van nieuw leven.
Leer ernaar te kijken met je hele hart.
Neem het óp in jezelf.
Ernaar kijken alleen is niet genoeg.
Voeg jezelf in, in het nieuwe leven
van het voor jaar. Leef met alles wat
leven gaat.
Adem de lente in zodat je van binnen
lenterig wordt.
Als de zon er is, grijp haar bij d’r
lurve. Als je alleen maar jammert als
ze ondergaat, leef je maar voor de
helft.

Lente is de start van ’t jaar,
nieuwe kansen liggen klaar.
Het is aan ons ze te benutten
en frisse moed eruit te putten.
Corona heeft ons in de tang,
de overheid die houdt ons bang.
Het is aan ons het tij te keren,
we moeten ons wel krachtig weren.
Nog is de hele aarde kaal,
de lente komt met pracht en praal.
Zelfs als we ons met niets bemoeien,
gaat alles toch van zelf weer bloeien.

Geschreven en ingezonden door
Heinz Klamet

Toon Hermans
Inzonden door Monique Krikhaar
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VLOER- EN RAAMBEKLEDING
DOOR ONS GEMETEN EN GEPLAATST

Naar Eeckenrhode
verhuizen?

Wij nemen u al het werk uit handen.

&

Wilt u uw huis verkopen?
Wij denken graag met u mee.
Bel ons voor een vrijblijvend
gesprek.

Maatwerk sta-op
stoelen in leder en
stof.

uw

Woninginrichter

WWW.LEVERMAKELAARDIJ.NL
TEL. 040-2114347

Gestelsestraat 59
www.profita.nl
Aalst-Waalre Tel. 040 - 22 13 922
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Op een duurzame manier
uw energierekening
verlagen?
Dat kan met zonnepanelen!

.

Elektrotechnisch installatiebedrijf
.

Onze expert neemt de tijd om uw wensen
en de mogelijkheden te bespreken.

Wij denken graag met u mee!
Zowel voor, tijdens als na de werkzaamheden.
. ..
Ontwerp en aanleg van:

Afscheid nemen
● Elektra installaties
doe je graag in een
● Laadpalen E-auto
● (Led)verlichting
Afscheid
nemen
vertrouwde omgeving
● Keuring & inspectie
doe je graag in een Afscheid nemen
Afscheid nemen
vertrouwde omgeving
doe je graag in een
doe nemen
je graag
in een
vertrouwde
omgeving
Afscheid
vertrouwde omgeving
doe je graag in een
Afscheid nemen
vertrouwde omgeving
U krijgt een heldere uitleg en een
offerte op maat.

Wij staan voor persoonlijke begeleiding
en goede service.

Wij ontzorgen niet alleen bij de aanschaf,
maar ook daarna.

.

.

Bel of mail ons en we maken direct een geheel
vrijblijvende afspraak voor u.

088 130 0250 / info@greenwinner.nl

Swinkels Elektro
Mgr. v.d. Venstraat 29
5482 EK Schijndel

Molendijk-Zuid 23 C Schijndel

* Onderdeel van Swinkels E-tech groep B.V.

doe je graag in een
vertrouwde omgeving

www.greenwinner.nl
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In memoriam
Wimke Geertsma- van Dijk
Oene van Dijk

Een noodlottige val van mijn moeder leidde
tot een opname in het verpleeghuis. Zij
overleed daar op 89 jarige leeftijd in 2019.
Mijn vader is vervolgens in een kleiner
appartement gaan wonen. Ook hij ging
in een snel tempo achteruit en kreeg
langere tijd 24 uurs-zorg van Eeckenrhode.
Regie over zijn leven was voor hem heel
belangrijk. Hij was totaal afhankelijk van
hulp, maar woonde wel achter zijn eigen
voordeur waar hij zijn eigen beslissingen
kon nemen. Eind november 2020 is hij
overleden, waarbij hij de laatste weken van
zijn leven zeer intensieve zorg kreeg.

Onze ouders verhuisden in 2013 naar
Eeckenrhode. Ze waren toen (al) 83 jaar
oud. Hun grote huis in Waalre vergde veel
onderhoud en was tot een zorg geworden.
Het mooie Eeckenrhode nabij het bos werd
hun keuze en daar hebben ze geen enkel
moment spijt van gehad. Ze woonden in
een prachtig groot appartement aan de
voorzijde van het gebouw.
Beiden zijn geboren en getogen in
Friesland en al een driekwart mensenleven
woonachtig in het zuiden. Philips speelde
daarbij de belangrijkste rol. Teruggaan
naar het koude en natte Friesland was
na vertrek niet meer aan de orde. De
zandgrond van Brabant beviel hun best.

Wij -zijn kinderen- zijn de medewerkers
van Eeckenrhode dankbaar voor hetgeen
zij voor onze ouders hebben gedaan.
De zorg was meer dan goed en werd
met compassie geleverd. Ook de warme
contacten en de gezellige gesprekjes met
hen hebben wij altijd zeer gewaardeerd.

Hoewel zij in het begin geheel zelfstandig
op Eeckenrhode woonden, was helaas al
snel extra hulp nodig. In eerste instantie
voor mijn vader en later ook voor mijn
moeder.

Henry van Dijk en
Gerdina en Janco Krijger

Mieke Priem-Sponselee
16 augustus 1927 18 december 2020

Zoals ze zelf vaak zei heeft ze een mooi
leven gehad, maar was haar verdriet groot
na Ille’s overlijden op 1 februari 2020.Toen
ze in oktober
te horen kreeg dat ze een ongeneeslijke
aandoening had, was ze erg teleurgesteld.
Ze had graag verder gewild en zei dan: “ik
kan jullie nog niet missen”.
Wij zullen onze moeder - zoals vele
anderen - blijvend herinneren als
zorgzaam, betrokken, liefdevol, charmant,
als de spil van ons gezin.

Geboren in Kreverhiile in Zeeuws
Vlaanderen verhuisde zij met haar man
Ille in 1954 naar Aalst-Waalre en bouwde
hier een actief sociaal leven op. Sinds
december 2018 woonde zij samen met Ille
met veel plezier op Eeckenrhode.

Wij danken iedereen in Eeckenrhode voor
alle steun, zorg en vriendschap die zij en
wij hier hebben ontvangen.
Johan, Marloes, Jeanne, René,
Rob en Ellen
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Activiteiten
vooruitblik
2021

Activiteiten
i.v.m. corona
onder
voorbehoud

In verband met de geldende
maatregelen is op het moment van
deze uitgave onduidelijk wanneer
activiteiten, die in het vat zitten
of nog ontwikkelt gaan worden,
kunnen plaatsvinden.

Klassieke muziek met Guus

U ontvangt, zodra er activiteiten,
kleinschalig of van groter formaat én data
bekend zijn, per activiteit informatie.

Datum nader
te bepalen.

Onderstaand een voorlopig overzicht van
activiteiten die we dit jaar, indien mogelijk,
zullen gaan organiseren.

Najaar 2021

Diverse vrijdagmiddagen
Franklin
Brown –
Crooners
in stijl

Modeshow

Tussentijds zal het team van Eeckenrhode
u af en toe blijven verrassen met leuks en
lekkers.

Opticien aan huis

Najaar 2021

Op reis met Ton en Yvon

Diverse maandagavonden

60 jarig jubileum

Nader te bepalen

Olga en haar muziekvrienden

Najaar 2021

30

voorjaarseditie

“Vrolijkheid brengen en de eenzaamheid door
de corona-maatregelen een beetje verlichten”,
dat zien de bestuursleden van Stichting
Vrienden van Eeckenrhode in deze tijd als
hun belangrijkste opdracht. Maar hoe verzin
je steeds weer iets nieuws. Voor de kersttijd
ontstond daarom het idee om de tuin rondom
Eeckenrhode extra te laten versieren. Dat was
nog een hele klus, alleen al het regelen van
stroom. De meningen over het resultaat waren
verdeeld. Mochten we dit nog eens aanpakken,
dan nemen we die bevindingen zeker mee.

“Als je iets wil organiseren waar iedereen
blij mee is, dan moet je de mensen zelf
laten kiezen”. Dat was de gedachte achter
ons initiatief met de tijdschriften en
puzzelbladen. En dat bleek een schot in
de roos. Meer dan 50 bladen werden door
ons besteld bij een lokale boekhandel,
die zijn winkel al weken gesloten heeft en
dus blij was met deze bestelling. Hartelijk
dank aan de receptie, Irene en Marijke
die de bezorging in Eeckenrhode hebben
geregeld en aan u voor de fijne reacties
die we van u kregen.

goederen en/of inboedels die overbodig
zijn geworden goed kan gebruiken?
Dat kan spelen bij een verhuizing of het
leegruimen van een appartement. Deze
goederen worden door de Stichting
verkocht via Marktplaats of op een door
ons georganiseerde rommelmarkt. Als u
goederen aan de Stichting wil schenken
kunt u dit melden bij de receptie, bij Robin
Bombeeck of bij Cor Stehouwer. Samen
met hen wordt dan gekeken of de Stichting
iets met de goederen kan.
Net als u kijken we uit naar andere tijden,
tijden waarin ook zo’n rommelmarkt
weer kan. Houdt vol!

Waar doen we het van? De grootste
inkomstenbron voor de Stichting
zijn donaties. Daarnaast ontvangt
de Stichting de opbrengst van de
ansichtkaartenverkoop en wordt er geld
verdiend met de verkoop van inboedel.
Wist u, dat de Stichting huishoudelijke

Bestuur Stichting Vrienden
van Eeckenrhode
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Serviceflat Eeckenrhode
Irenelaan 9
5583 AD Waalre
telefoon 040 – 2282800
www.eeckenrhode.nl

