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Voorwoord 
 

Beste lezer, 

 

Het is alweer maart; de maand van de lente. 

Wat gaat dat weer snel. De maand waarin de klok weer verzet 

wordt. Aan het einde van deze maand gaat de tijd een uurtje 

vooruit. Het blijft langzaamaan weer wat langer licht. De zon zal 

zich misschien weer wat vaker willen laten zien, maar let op: 

Maart roert zijn staart. Het kan dus ook zomaar voorkomen dat er 

nog een flinke regenbui of zelfs een sneeuwbui valt.  

Het voorjaar gaat van start, de vogeltjes gaan weer zingen en de 

bloemen komen in bloei. 

 

We kijken terug op een drukke, maar vooral een hele gezellige 

maand. We gingen van start met het Broederfeest; de nieuwe 

Udenhoutse Broeder Frans van Gestel heeft zich bij het 

Genoodschap mogen voegen.  

Op de dag van de liefde, Valentijnsdag, vond de bruidsmodeshow 

plaatst. Maar liefst 30 bruidjes paradeerden over de catwalk der 

liefde. Wat was het een mooi plaatje, al die bruidjes bij elkaar! 

Van de bruidsmodeshow gingen we naar carnaval. Wat een 

feestelijke dagen!  

We blikken verderop in deze editie van ’t Heemblad terug op deze 

feestelijkheden.  

 

In maart komen we de dagen als NL Doet en Nationale 

Pannenkoekdag tegen en natuurlijk het begin van de lente.  

Wat er deze maand te doen is, kunt u teruglezen in het 

maandprogramma.  

 

We wensen u veel leesplezier en ontmoeten u graag bij de 

activiteiten! 

 

 

Met vriendelijke groet,  
 

Ellen van de Bos 

Marleen Weijters 



 

Terugblik op het Broederfeest 
Bij gelegenheid van het 11-jarig bestaan van Stichting Karnaval 

Udenhout (SKU) werd het Genoodschap van d’n Udenhoutse 

Broeder opgericht. Iemand die zich als vrijwilliger bijzonder 

verdienstelijk heeft gemaakt voor de Udenhoutse en 

Biezenmortelse gemeenschap; een Supervrijwilliger. Deze 

bekendmaking vindt plaats twee weken voordat het 

carnavalsgedruis losbarst.  

Op zondag 5 februari vond het Broederfeest plaats in het Atrium 

van de Eikelaar. Alle broeders namen plaats op het prachtige 

podium. De 40e broeder moest de 41e broeder in-spé gaan 

zoeken. Door het volle Atrium was die niet zo 1 – 2 – 3 te vinden. 

Gelukkig was de nieuwe Broeder ‘gewoon’ aanwezig en werd hij 

toch gevonden. De 41e Broeder is Frans van Gestel uit 

Biezenmortel.  

 

 
 

 

https://www.bd.nl/tilburg/frans-van-gestel-is-de-41e-udenhoutse-broeder~a30327f92/227173243/


 

Vader Abt Wim vroeg Frans de eed af te leggen. Frans beloofde 

een volwaardig broeder te zijn. De lijst van clubs en verenigingen 

waarvoor Frans zich voor inzet, is een flinke. Van de scouting in 

Biezenmortel tot de presentatie van de intocht van Sinterklaas, 

van collectant voor de Nierstichting tot coach bij het ‘Samen 

Vissen’ en van Biezonderpop tot Kindervakantieweek. 

De nieuwe noviet werd in zijn pij geholpen. Voor Frans van Gestel 

was zijn toetreding een hele eer! De nieuwe noviet bedankte 

iedereen. Samen werd er geproost op het nieuwe lid en zongen 

we het broederlied.  

Broeder Frans kreeg van Vader Abt zijn nieuwe drinkbeker. 

Ook Burgermeester van de Wetering had nog een woordje en gaf 

hem een speldje met de Tilburgse T. Als laatste sloot Prins Pieter 

d’n urste af met zijn speech en gaf de nieuwe broeder een 

passend cadeau. Alle benodigdheden voor een lekkere toast met 

zalm, maar dan zonder de verse zalm.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bd.nl/tilburg/frans-van-gestel-is-de-41e-udenhoutse-broeder~a30327f92/227173244/


 

De verjaardagskalender 

 

4. Marleen Weijters vrijwilligers & welzijnscoördinator 

7. Andrea Trommelen vrijwilliger 

10. Manar Kassam vrijwilliger  

11. Angela van der Ploeg afdelingsassistent 

11. Jollanda den Boer vrijwilliger  

13. Anouk van Gorkom medewerker zorg kleinschalig wonen 

16. José Schoenmakers medewerker zorg kleinschalig wonen 

19. Cindy van Gestel medewerker zorg kleinschalig wonen 

20. Jos van de Straat vrijwilliger 

21. Mevrouw van Ham – Voeten 

23. Mevrouw Wolfs – van Dooremale 

23. Ad Simons vrijwilliger 

25. Mevrouw van Beurden – Broeders 

25. De heer Brokken 

28. Mevrouw van de Sanden - Donders 
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Voorjaarspuzzel 
Zoek de 10 verschillen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Foto impressie Bruidsmodeshow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maandprogramma van Maart 
Maandag Dinsdag Woensdag 

  01 

  Bewegen vanuit de stoel 

  Koffie uurtje 

   

  Biljartver. de Eikeliers 

  Sjoelen 

   

   

06 07 08 

Bakken met Prisma Eucharistieviering Bewegen vanuit de stoel 

Peuters op bezoek Wandelen  Koffie uurtje 

Koffie uurtje Koffie uurtje  

Rummikub Barakken Biljartver. de Eikeliers 

Koersbal  Sjoelen 

   

Broodmaaltijd   

13 14 15 

Bakken met Prisma Eucharistieviering Bewegen vanuit de stoel 

Bewegen op muziek Wandelen  Koffie uurtje 

Koffie uurtje Koffie uurtje  

Rummikub  Barakken Biljartver. de Eikeliers 

Koersbal  Sjoelen 

Duo JEB KSW2   

Broodmaaltijd   

20 21 22 

Bakken met Prisma Eucharistieviering Bewegen vanuit de stoel 

Bewegen op muziek Wandelen Koffie uurtje 

Koffie uurtje Koffie uurtje  

Rummikub  Muziekmiddag Biljartver. de Eikeliers 

Koersbal  Sjoelen 

   

Broodmaaltijd   

27 28 29 

Bakken met Prisma Eucharistieviering Bewegen vanuit de stoel 

Bewegen op muziek Wandelen  Koffie uurtje 

Koffie uurtje Koffie uurtje  

Rummikub  Barakken Biljartver. de Eikeliers 

Koersbal MiMakker KSW1 Sjoelen 

   

Broodmaaltijd   

 



 

  
Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

02 03 04 05 

Eucharistieviering Eucharistieviering   

Wandelen Koffie uurtje   

Koffie uurtje    

Creatieve middag Biljartver. de Eikeliers   

 Bingo   

    

Broodmaaltijd    

09 10 NL Doet 11 12 

Eucharistieviering Eucharistieviering   

Wandelen Koffie uurtje   

Koffie uurtje    

Creatieve middag Muziekmiddag   

Kaarten    

Beestenplein KSW2    

Broodmaaltijd    

16 17 Nat. Pannenkoekdag 18 19 

Eucharistieviering Eucharistieviering   

Wandelen Koffie uurtje   

Koffie uurtje    

Creatieve middag Biljartver. de Eikeliers   

Duo JEB KSW1 Bingo   

Germa mode    

Kroket op brood    

23 24 25 26 Zomertijd 

Eucharistieviering Eucharistieviering   

Wandelen Koffie uurtje   

Koffie uurtje    

Creatieve middag Biljartver. de Eikeliers   

Kaarten Bingo   

    

Broodmaaltijd    

30 31   

Eucharistieviering Eucharistieviering   

Wandelen Koffie uurtje   

Koffie uurtje    

Creatieve middag Biljartver. de Eikeliers   

 Bingo   

    

Broodmaaltijd    

 
 



 

Toelichting activiteiten 

Bakken met Prisma 

Samen keuvelen onder het genot van een kopje koffie of thee én 

met daarbij iets lekkers? Kom dan naar het Atrium. De 

medewerkers van Prisma staan wekelijks voor u klaar om iets 

lekkers te bakken en het kopje koffie in te schenken.  

Wanneer:  Maandag 

Tijd:  10.00 tot 11.30 uur     

Waar:  Atrium 

Bewegen op muziek 

Bewegen houdt ons fit en alert. Muziek verbindt mensen. Hoe 

leuk is het om deze twee onderdelen samen te brengen?  

We gaan bewegen op muziek! Kom genieten en doe mee!  

We sluiten af met een heerlijk kopje koffie of thee. Die hebben we 

na het bewegen wel verdiend! 

Wanneer: Maandag in de oneven week 

Tijd:  10.30 tot 11.45 uur 

Waar:  Atrium 

Bezoek van de peuters  

Kinderen kunnen de ouderen herinneren aan de tijd dat zij zelf 

nog jonge kinderen hadden. De periode van hun late jeugd en 

vroege volwassenheid is vaak een tijd waar mensen veel aan 

terug denken en prettige associaties bij hebben. Daarom hebben 

wij een samenwerking opgezet met kinderopvang Humankind. 

Wanneer: Maandag in de even week  

Tijd:  10.30 tot 11.15 uur 

Waar:  Atrium 



 

Biljartvereniging SB Concordia 

Sinds januari is er een tweede biljartvereniging binnen de Eikelaar 

gevestigd. Van oudsher komt deze vereniging uit Berkel-Enschot, 

maar door omstandigheden waren zij genoodzaakt een nieuw 

onderkomen te zoeken. Daar zij al eerder competities tegen 

biljartvereniging de Eikeliers hebben gespeeld, waren zij al wat 

bekend met de Eikelaar. De drempel was voor hen daarom laag 

genoeg om eens aan te kloppen en af te stemmen wat de 

mogelijkheden zijn binnen de Eikelaar.  

Wilt u hen eens zien spelen? Kom dan gerust een kopje koffie 

drinken.  

Wanneer:  Maandag & Donderdag 

Tijd:  13.00 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

Rummikub  

Vind u het leuk om een potje rummikub te spelen? Sluit dan aan 

bij onze rummikub-club!  

Wanneer:  Maandag  

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Huurders ook welkom! We vragen een vergoeding  

   van € 1,00 voor een kopje koffie/thee.  

 

 

 

 



 

Koersbal 

Een leuke variant op de sport jeu de boule. Het verschil zit hem in 

de speelballen. De ballen wijken namelijk af van de gegooide 

koers, vandaar de naam koersbal. We hebben al met enkele 

bewoners geoefend. Vind u het leuk om ook aan te sluiten? Of wilt 

u voor de gezelligheid een kopje koffie of thee drinken? Sluit dan 

aan bij deze middag. Gezelligheid wordt gegarandeerd. 

Wanneer:  Maandag  

Tijd:  14.15 tot 16.00 uur     

Waar:  Atrium 

Notitie: Huurders ook welkom! We vragen een vergoeding   

   van € 2,50 incl. koffie/thee. 

Broodmaaltijd 

Samen eten is niet alleen goed voor gezinnen. Samen eten is 

goed voor iedereen. Het is een manier om sociale contacten te 

onderhouden en om even niet alleen te hoeven zijn.  

Het is voor velen een gezellig en ontspannen moment van de dag.   

Wanneer: Maandag en donderdag  

Tijd:  17.00 tot 19.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Enkel voor de bewoners van de zorgkant 

 

 

 

 



 

Wandelen 

Genieten van de natuur. Iedere week een andere route. Misschien 

weer een stukje Udenhout dat u nog niet kent? Wie zal het 

zeggen? Wat is nu fijner dan genieten van het buiten zijn? Deze 

wandeling komt te vervallen als de weersomstandigheden niet 

goed zijn.  

Wanneer: Dinsdag 

Tijd:  10.15 uur → 10.30 uur vertrek 

Waar:  Verzamelen in het Atrium 

Barakken 

Bij het spel barakken ligt er een speciaal bord met 25 uithollingen 

op het biljart. Men probeert met de biljartbal in de hand in een 

van deze nummers te rollen. Dit vergt enige oefening. Na een 

beurt van 10 pogingen is de volgende speler aan de beurt. 

Wanneer: Dinsdag  

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Huurders ook welkom! We vragen een vergoeding   

   van € 2,50 incl. koffie/thee. 

Bewegen vanuit de stoel 

Dat bewegen belangrijk is voor onze gezondheid, dat is ons niet 

onbekend. Dat het ook nog eens ontzettend leuk en gezellig kan 

zijn, is zeker. Iedere week geven we een andere invulling aan het 

bewegen, zodat alle spieren soepel kunnen blijven. Doet u ook 

mee? 

 

Wanneer: Woensdag 

Tijd:  10.30 tot 11.00 uur 

Waar:  Atrium 



 

Biljartvereniging de Eikeliers 

Biljarten is een echte mannensport. Dat blijkt ook wel aan de 

groep die bij de Eikelaar komt biljarten. Een grote groep met 

mannen komen twee keer per week bij elkaar om te strijden 

tegen elkaar voor de titel tijdens de competitie. Ook als de 

competitie afgelopen is, zijn de biljarttafels beschikbaar. Kunt u 

biljarten en wilt u ook meedoen? Sluit dan aan bij 

biljartvereniging de Eikeliers.  

U wordt al lid van deze vereniging voor € 10,00 per jaar. 

Wanneer: Woensdag & Vrijdag 

Tijd:  14.00 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: € 1,00 koffie/thee en consumptieprijzen middels   

   de gele welzijnskaart 

Sjoelen 

We gaan met elkaar de competitie aan. Wie haalt de hoogste 

score? Die persoon gaat er vandoor met eeuwige roem en hangt 

met een foto een week zichtbaar bij onze “Wall of Fame”  

Wanneer: Woensdag 

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Huurders ook welkom! We vragen een vergoeding   

   van € 2,50 incl. koffie/thee. 

 

 



 

Wandelen 

Ook vandaag gaan we wandelen. Een leuke route door het dorp. 

Genietend van al het moois dat er bloeit in de natuur. Wat is nu 

fijner dan genieten van het buiten zijn? Deze wandeling komt te 

vervallen als de weersomstandigheden niet goed zijn, maar dan 

drinken we uiteraard wel een kopje koffie of thee in het Atrium. 

Wanneer: Donderdag 

Tijd:  10.15 uur → 10.30 uur vertrek 

Waar:  Vertrek vanuit het Atrium 

Creatieve middag 

Bent u benieuwd wat er tijdens deze middag gedaan word? Kom 

dan gezellig kijken in het Atrium onder het genot van een kopje 

koffie of thee. 

Wanneer: Donderdag 

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Huurders ook welkom! We vragen een vergoeding   

   van € 3,50 incl. koffie/thee 

Kaarten 

Heeft u zin om een potje te kaarten? Sluit dan gezellig aan! U 

gaat gegarandeerd met een prijsje naar huis.  

Wanneer: Donderdag in de even week 

Tijd:  14.30 tot 16.30 uur 

Waar:  Restaurant 

Notitie: We vragen een vergoeding van € 3,50 incl. 

   koffie/thee. 

 

 



 

Bingo 

Natuurlijk is er ook een bingo binnen de Eikelaar. Er zijn leuke 

prijzen te winnen en zelfs bij een dubbele bingo ontvangen de 

winnaars een prijs. Deze prijzen variëren per week. Dat maakt de 

bingo juist ook zo leuk!  

Wanneer: Vrijdag  

Tijd:  15.00 tot 16.30 uur 

Waar:  Restaurant 

Notitie: € 2,50 zorg en KSW / € 4,00 voor gasten 

Eucharistieviering 

In de kapel op de begane grond kunt u op verschillende 

momenten in de week een kerkdienst bijwonen.  

Op dinsdag- en donderdag  is er om 9.00 uur een 

Eucharistieviering. 

Op vrijdag is er om 10.00 uur een Eucharistieviering. Aansluitend 

drinkt  de pastoor een kopje koffie of  thee samen met u in, in het 

Atrium.  

Duo fiets 

Een geweldige aanwinst voor de Eikelaar is toch wel de duo fiets. 

Er op uit met een fiets die voorzien is van trapondersteuning. De 

fiets kan gereserveerd worden middels de agenda die bij de 

stalling ligt. Wilt u gaan fietsen? Kijk dan eerst of de fiets vrij is. 

In de fietsmand ligt een beknopte beschrijving. De sleutel kunt u 

verkrijgen via de medewerkers van de Eikelaar.   

Ook zijn er enkele vrijwilligers die graag met u een ronde willen 

fietsen. Wilt u gaan fietsen met een vrijwilliger? Geef dit dan 

door, dan zorgen wij dat de vrijwilliger op de hoogte is van uw 

wens. 



 

Koffie uurtje 

Naast dat er veel activiteiten worden georganiseerd, zijn er ook 

bewoners die de behoefte hebben om even niet alleen te zijn. 

Anderen ontmoeten, een praatje maken, genieten van de reuring 

in de ruimte. Gezelligheid onder het genot van een kopje koffie of 

thee. Vindt u dat ook leuk? Kom dan naar het koffie uurtje! De 

vrijwilligers staan graag voor u klaar om u gastvrij te ontvangen 

en een kopje koffie of thee voor u in te schenken. Dit houd in dat 

het dagelijkse koffierondje op uw kamer zal stoppen.  

Indien u geen gebruik wilt maken om samen koffie te drinken, 

respecteren we dat.  

Als u hulp nodig heeft bij het zetten van uw koffie of om naar het 

Atrium te gaan, kunt u dat met uw contactverzorgende bespreken 

of de afdelingsassistenten om hulp vragen. Zij helpen u graag hier 

mee. 

Wanneer: Maandag t/m zondag 

Tijd:  10.30 tot 12.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Huurders ook welkom! € 1,00 per kopje koffie/thee 

Samen dineren 

In de afgelopen periode zijn we uit de corona perikelen gekomen 

en de verwachting is dat deze ook niet in alle hevigheid meer 

onder ons gaat komen. Dit geeft ons de gelegenheid om weer 

meer met elkaar koffie te drinken en samen te eten zoals voor 

corona. 

Op 13 februari willen we ook weer gaan starten om het 

gezamenlijk eten in het restaurant weer op één moment te 

serveren. Deze tijd zal 12.45u worden.  

Wanneer: Maandag t/m zondag 

Tijd:  12.45 tot 14.00 uur 

Waar:  Restaurant 



 

Extra activiteiten in Maart 

Bezoek van het Beestenplein 

De doelstelling van Beestenplein is een bijdrage te leveren aan 

het welzijn van huisdieren en hun eigenaren meer te laten 

genieten van hun huisdieren. Maar zij vinden ook dat iedereen de 

mogelijkheid moet hebben om in contact te komen met huisdieren 

om hun gezelschap te ervaren.  

Daarom komt Beestenplein met de aai- en knuffelploeg naar de 

huiskamers van de Eikelaar. 

Wanneer: Donderdag 9 maart  

Tijd:  14.30 tot 15.30 uur 

Waar:  KSW2; Isidorushoeve en Sebastiaanshoeve 

Notitie: Dit is een besloten moment 

NL Doet 

Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart 2023, samen 

met duizenden sociaalmaatschappelijke organisaties in het land, 

weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet 

zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om 

een dagje het verschil te maken en ertoe te doen!  

Ook bij de Eikelaar doen we mee met NL Doet. Wat we op het 

programma hebben staan, laten we nog even tot een verrassing, 

maar één ding is zeker, gezelligheid is zeker aanwezig! 

Wanneer: Vrijdag 10 maart 

Tijd:  14.00 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

 

 

 

 

 



 

Duo JEB 

‘Als de lente komt, dan stuur ik jou Tulpen uit Amsterdam’.  

Kent u deze nog? Deze en nog vele andere liedjes uit 

grootmoeders tijd worden vanmiddag gezongen, samen met Els 

en Bert. Els zingt samen met u en Bert zorgt voor de muzikale 

ondersteuning. Samen zorgen zij voor een hoop gezelligheid. 

Wanneer: Maandag 13 maart 

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur 

Waar:  KSW2; Isidorushoeve en Sebastiaanshoeve 

Notitie: Dit is een besloten moment 

Modehuis Germa Mode 

Bewoners en familie hebben de mogelijkheid om kleding te 

passen en te kopen. In de mobiele winkel heeft Germa Mode een 

ruim aanbod in kledingstukken, welke gesorteerd zijn in oa: 

Pantalons, Rokken, Shirts, Pullovers, Jassen, Jurken, Vesten, 

Gilets. Voor dames in maat 36 tm 56 en voor heren van maat 46 

tm 66. Ook hebben zij onder- en nachtkleding bij zich: 

slips, hemden, nachthemden, pyjama, corseletten, corsetten, 

ochtendjassen etc. 

 

Wanneer: Donderdag 16 maart 

Tijd:  14.00 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

 

 

 

 

 

 

 



 

Duo JEB 

En ook nu weer komen Els en Bert naar de huiskamers om nog 

wat gezellige liedjes te zingen.  

Wanneer: Donderdag 16 maart 

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur 

Waar:  KSW1; Lambertushoeve en Andreashoeve 

Notitie: Dit is een besloten moment 

 

Spellenmiddag 

We krijgen leerlingen van de middelbare school op bezoek. 

Samen met hen gaan we Hollandse spellen doen.  

Wanneer: Donderdag 9 februari 

Tijd:  14.30 tot 16.30 uur 

Waar:  Atrium 

Kroket op brood 

Het is weer tijd voor gezelligheid onder het genot van een lekkere 

kroket op brood! De vrijwilligers staan weer voor u klaar! Wilt u 

mee eten? Dat kan! Meld u zich dan aan bij de receptie van de 

Eikelaar.  U ontvangt een uitnodiging voor deze activiteit. 

Dag:   Donderdag 16 maart 

Tijd:  17.00 tot 18.30 uur 

Ruimte:   Atrium 

Notitie: Extramurale bewoners zijn van harte welkom! Door  

   de hoge kosten zijn we genoodzaakt om iets meer   

   vergoeding te vragen. We vragen nu een  

   vergoeding van € 5,00. U kunt zich  

   aanmelden bij de receptie. 

 

 



 

Nationale Pannenkoekdag 

Nationale Pannenkoekdag wordt elk jaar gevierd op een vrijdag in 

maart. Het is dé dag waarop kinderen pannenkoeken bakken voor 

ouderen. Gewoon, omdat onze opa's en oma's best wel eens in 

het zonnetje gezet mogen worden. En waarmee kan dat nou beter 

dan met een zelfgebakken pannenkoek? 

Wij slaan onze handen ineen met basisschool de Wichelroede. Zij 

zullen met een klas heerlijke pannenkoeken voor de bewoners de 

Eikelaar gaan bakken. 

Dag:  Vrijdag 17 maart 

Tijd:  Nog onbekend 

Ruimte: Atrium en in de huiskamers van kleinschalig wonen 

Muziekmiddag met Duinstedenkapel 

De Duinstedenkapel telt ongeveer 25 muzikanten. Het repertoire 

bestaat uit Egerländermuziek, musical melodieën, muziek uit de 

zestiger en zeventiger jaren en andere goed in het gehoor 

liggende muziek. 

Wanneer: Dinsdag 21 maart 

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Extramurale bewoners zijn van harte welkom! We  

   vragen een vergoeding van € 5,00 all in. U  

   kunt zich aanmelden bij de receptie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bezoek van contactclown Kruimeltje 

Contact is een intiem gevoel, het is een blik, een woord of een 

aanraking waar ieder mens behoefte aan heeft.  

Contact maken met mensen met dementie is niet altijd 

gemakkelijk.  

Daar is tijd voor nodig, tijd die er in onze huidige samenleving 

vaak niet meer is. Als contactclown probeert Kruimeltje werkelijk 

dat innerlijke warme contact te krijgen en een cliënt dat ene 

moment van aandacht te geven, waar we als mens allemaal 

zoveel behoefte aan hebben. 

Wanneer: Dinsdag 28 maart 

Tijd:  14.30 tot 15.30 uur 

Waar:  KSW1; Andreashoeve en Lambertushoeve 

Notitie: Dit is een besloten moment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de meest actuele 

activiteitenoverzichten, 

verwijzen we u naar het 

weekprogramma op de 

publicatieborden. 



 

Onderscheidingen met carnaval  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Terugblik Carnaval in de Eikelaar 

Op vrijdagochtend startte het carnaval voor de bewoners van de 

Eikelaar. Dit gebeurde met een gezellige carnavalsoptocht van de 

kinderen van de basisschool de Wichelroede. Diverse creaties 

gemaakt met het thema D’r komt gin end aon. Zo zagen we een  

lange rups, pinguïns met een ijsberg om ons vooral te 

waarschuwen voor het 

klimaat, schoolbusjes 

en politie met boeven. 

Ze liepen in een enorm 

lange slinger door het 

Atrium langs de 

bewoners, die onder 

het genot van een 

kopje koffie zichtbaar 

genoten. Het was een 

prachtfeest. 

Op zaterdagmiddag was dé carnavalsmiddag voor alle ouderen 

uit Udenhout. Al heel snel kwamen er mensen die een goed 

plaatsje wilde hebben. Dat was nog niet zo gek bekeken, want het  

zou een drukke middag worden. Er waren ook al enkele broeders. 

De band “Back in Time” speelde enige carnavalskrakers en 

Hollandse muziek. Het klonk heel gezellig. De feestvreugde werd 

vergroot toen de Raad van 11 en de Jeugdraad binnenkwamen. Er 

liepen verschillende mooie carnavalscreaties rond. Het was heel 

gezellig.  

Op zondagmiddag trok de grote optocht door het dorp. Vanuit 

de oprijlaan van de Eikelaar en vanuit de Eikelaar konden we alle 

creaties en geluidswagens goed zien. Wat een gezellige bedoeling 

is dat ieder jaar toch weer! 

 



 

Op maandag deden we het even wat rustiger aan. Bij de 

broodmaaltijd in de avond werden er heerlijke eieren met spek 

gebakken. Wat bij carnaval hoort toch echt een lekker gebakken 

eitje!  

Op dinsdagochtend kregen we bezoek van carnavalsband de 

Bullekus uit Berkel-Enschot. Tijdens de koffie kwamen zij de 

nodige carnavalskrakers spelen. De polonaise kon hierbij niet 

ontbreken. In de middag kwam Nico Weijns met Klein Orkest 

Dubbelop naar het Atrium van de Eikelaar om samen met ons een 

fijne middag neer te zetten. Ook nu ontbraken de nodige 

polonaises niet! Wat een gezellige boel was het! 

De carnavalsperiode werd op woensdagmiddag afgesloten met 

zanger Louis en het traditionele haring happen.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Wat heeft iedereen genoten van alle gezellige dagen.  

Op naar volgend jaar! 



 

Mutaties 

Welkom aan nieuwe bewoners binnen de Eikelaar 

Mevrouw van Kasteren – van Doormale 

Mevrouw Leenaarts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlijdensberichten 

† Mevrouw Verschuren – van de Put 

† Mevrouw Vriens - Heerkens 

 

 

 



 

Voorjaarspuzzel 
 

 
 

 



 

Prent van de week 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Handige informatie 

 

Receptie  

Dagelijks geopend van maandag t/m vrijdag van 

8.30 tot 12.30u en van 13.00 tot 16.30u 

 

013-522 9600 

Restaurant 

Dagelijks geopend van maandag t/m zondag van 

11.45 tot 12.45u en van 13.00 tot 14.00u 

 

TBV Wonen  

Voor reparatie in de aanleunwoningen 

 

 

013-594 0555 

Zorgadviseur 

Rineke Vugs en Yolande van Meurs 

 

Te bereiken 

via  

de receptie 

Teamleider locatie de Eikelaar 

Arie Maas 

Aanwezig: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag 

Te bereiken 

via  

de receptie 

Coördinator welzijn & vrijwilligers 

Marleen Weijters 

Aanwezig: maandag t/m vrijdag 

 

Cliëntenraad de Eikelaar 

Rianne Spijkers   –   Marjo van de Loo 

Dré van Liempd 

 

Team zorg & welzijn intramurale zorg Kantoor  

bij  

het Atrium 

Team zorg & welzijn KSW 1 Kantoor naast 

het zitje  

1e verdieping 

Team zorg & welzijn KSW 2 Kantoor naast 

het zitje  
2e verdieping 

Team wijkverpleging Kantoor naast 

de rode 

brievenbussen 

Redactie ’t Heemblad loc. de Eikelaar 

Marleen Weijters 

Ellen van de Bos 

 


