NIEUWS 2013
30 november 2013:
In de eerste weken van november zijn er acht ingezonden stukken geweest in het Eindhovens
Dagblad. Mensen waren verbolgen over het feit dat wij leges moesten betalen aan de
gemeente. Er werden tevens een paar artikelen aan dit onderwerp geweid. Het resultaat was
dat Wethouder Helms kritisch bevraagd werd door oa. Mw. Karin Wagt (Raadslid CDA). Op
12 december as. zal er een gesprek plaatsvinden tussen het Stichtingsbestuur en de
Wethouder”. (zie MEDIA 2013)
Interview omroep Brabant:
Op 31 oktober is Annet Gerritsma bij omroep Brabant in het programma “Jouw Brabant
Jouw Keuze” rond 9.10, 13.10 en 16.50 uur telefonisch geïnterviewd, dit werd life
uitgezonden. Annet heeft verzoeknummers voor overledenen ingeleverd die tijdens het
interview gedraaid werden:
1. Aukje Bakker; overleden in 1986 op de leeftijd van 21 jaar – “La Vie en Rose” van
Grace Jones
2. Bart Koonings; overleden in 1990 op de leeftijd van 32 jaar – Joe Cocker, “With a
little help from my friends”
3. Jolien Defize; overleden een dag voor haar geboorte in 1996 – “Isn’t she lovely” van
Stevie Wonder
4. Ans Jonker – Gorter; overleden in 1999 op 92 jarige leeftijd – “What a wonderful
world” van LOUIS ARMSTRONG
5. Hayo van der Molen; overleden in 1999 op 19 jarige leeftijd – Eric Clapton “Tears in
Heaven”
6. Ada Gerritsma – Bos; overleden op 96-jarige leeftijd in 2000 – Gerard van
Maasakkers “Hier heur ik thuis”
7. Jan Veldman; overleden op 43-jarige leeftijd in 2003 – Simon and Garfunkel; “Sound
of Silence”
8. Riet Breed Verhoekx; overleden op 75-jarige leeftijd in september 2013 – Maaike
Ouboter “dat ik je mis”
9. Marco Rouwendal; overleden oktober 2013 op 51 jarige leeftijd – Alan Parsons “Eye
in the Sky”.

september 2013:
Wie wilt u herdenken?:
De Stichting Kunst en Allerzielen Eindhoven nodigt u uit om nu alvast na te denken over
namen van dierbaren die u op Allerzielen wilt herdenken. De namen van te herdenken
overledenen kunt u deze avond weer beluisteren. Vol eerbied, bij het vuur, onder begeleiding
van koorzang. Een indrukwekkende ervaring. Als u wilt dat de namen van uw overleden
dierbaren genoemd worden op de Allerzielenviering, kunt u deze doormailen naar:
info@skae.nl.

Hartelijke groet, Judy, Annet, Liesbeth
Bestuur SKAE

21 juni 2013:
Op 2 november 2012 hebben vier stenen met tekst op de begraafplaats De Oude Toren
gelegen.
Het idee was van stadsdichter Piet van der Boom.
De natuursteenbedrijven Hanique en Kluijtmans hebben beide twee (natuur)stenen gemaakt.
De tekst, symbolisch en eenvoudig:
Je komt
Je bent
Je gaat
Je blijft
In gezelschap van Wethouder Mary-Ann Scheurs zijn op 21 juni deze stenen in de stoep voor
de aula van begraafplaats De Oude Toren gelegd. Hiermee is de start gemaakt van de
organisatie van de 2de Kunst & Allerzielen in Eindhoven. Een filmpje van het heugelijke feit
is hier te zien: FILMPJE STUDIO 040. Piet van der Boom droeg onder begeleiding van
dwarsfluitspeelsters Lian van de Goorbergh en Fenneken Tigchelaar de lange versie van zijn
gedicht voor:

Je komt
na negen maanden binnen
lekker warm donker stil
je was liever daar gebleven
maar moet eruit zonder pardon

daaraan helpt geen moederlief
met een welgemeende gil
word je het echte leven in geduwd
er is niets tegen te beginnen
Je bent
de eerste tijd ben je een hummel
mummelend kruip je op de grond
probeert te grijpen en begrijpen
je groeit op met streken en stuipen
gaat naar school krijgt een baantje
een relatie en kinderen misschien
en voor je het goed en wel beseft
strompel je met een rollator rond
Je gaat
dan komt onvermijdelijk het einde
vaak anders dan je had gedacht
eerder of misschien wel later
dan je vreesde of had gehoopt
je lijf keert naar de aarde terug
rust daar lang en niet echt zacht
en je ziel -als die bestaat- vertrekt
zonder doel of bestemming
voorgoed op een eindeloze reis
Je blijft
de spulletjes die je had vergaard
raken op drift verdeeld verspreid
je nalatenschap lost langzaam op
in de golven van de tijd
maar verdwijnen doe je niet
je blijft in hoofd en hart
van vrienden en geliefden
en hun herinnering slijt
langzamer dan graniet
Piet van den Boom, 2013

15 april 2013:
‘ de website is online ‘

10 april 2013:
‘ De Stichting Kunst & Allerzielen Eindhoven is opgericht. De handtekeningen zijn op
woensdag 10 april gezet bij de notaris. ‘

