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Feest en aÍscheid
Opbouw en versieren Íeesttent
Maandag kwam een grote oplegger vol-
gens afspraak het terrein oprijden. ln een
mum van tijd verrees het stalen skelet van
de feesttent en aan het eind van de mid-
dag was het bouwwerk kaal opgeleverd.
Een dag later kan worden begonnen met
de inrichting van de tent. Om die een ge-
zellige sfeer te geven, was aan elke wo-
ning gevraagd een tekening te maken.
Vele inzendingen waren het resultaat.
Na het versieren van de tent kon het feest
pas echt beginnen met natuurlijk een kop-
je koffie en een stuk gebak en 's avonds
een sfeervol optreden van het Woensels
Muziek Korps.

Een vrijwilliger vertelt:
Musical'Frans' en de ballonnenwed-
striid

'Daar gaan de ballonnen, het feest is be-
gonnen !'

Tijdens de feestweek vieren we niet alleen
60 jaar Eckartdal, maar ook nemen we af-
scheid van onze algemeen directeur, die
18 jaar de kar getrokken heeft en hoe!
Er is zo ontstellend veel ten goede veran-
derd in die tijd; daar kan een boek van
worden samengesteld. Op deze eerste
Íeestmiddag krijgen we daar enkele punt-
jes van te zien. Bij elkaar in een reusachti-
ge tent, groter dan ooit, waar een podium
is ingericht en gezellige tafels met stoel-
tjes klaar staan. Op de eerste rij zien we
natuurlijk Frans en Mariët en Jan Kuyster-
mans, maar ook onze nieuwe directeur
Wim Thuis en zijn vrouw.
Dan begint de musical, voorbereid door

mensen van Ontmoetings Centrum en
Ontspanning en vele anderen.
Bewoners laten de levensloop van Stark
zien. Hoe Frans als jongeling met lange
haren solliciteerde bij de broeders, hoe hij
zich ontpopte als bouwpastor en voor de
centjes gelukkig over een geldboom be-
schikte. Enkele groepen van Ontspanning
laten iets van de vrijetijdsbesteding zien
en dansgroepen uit Minsk en Tanzania
zorgen voor kleurrijke optredens. Dit zijn
maar enkele flarden uit het rijke aanbod

Voor een aandachtig gehoor brengen
Afrikaanse muzikanten exotische klanken
ten gehore (boven en onder).

aan activiteiten op Eckartdal.
Na afloop van de musical en een kop koÍ-
Íie zet het gezelschap zich onder tromge-
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Een vrijwilliger bericht:
TuinÍeest'98
Dan is eindelijk dé dag van het jaar aan-
gebroken, maar wat doen de weergoden?
Bij de opening om 10.00 uur ziet het er
nog troosteloos uit. De regen valt met bak-
ken uit de hemel. Toch is het die ochtend
in de tent heel gezellig. Rond het middag-

;

Frans Stark onthult het naar hem
vernoemde pad.

uur klaart het op en laat de zon zijn ge-
zicht zien. Dat is een fikse meevaller. roffel
van de drumband in beweging richting
herberg. Daar hebben vele nijvere handen
kaartjes aan ballonnen geknoopt.
Als bewoners allemaal een ballon hebben
ontvangen, kan het sein worden gegeven
voor de vlucht. Als een bontgespikkelde
kleurenprent schieten ze allen de lucht in.

Welke ballon zal het verste komen?
Dan volgt er nog een verrassing voor
Frans Stark. Maar eerst moet hij 'er echt
voor werken' en een flink gat graven voor
op het terras. ln het gat wordt een paal ge-

plaatst met een doek om de top.
Aan Frans de taak het doek eraf te halen.
Hijonthult het naambord FRANS STARK-
PAD. Dit is het pad langs het terÍas voor
de herberg, het pad waar Frans elke dag

Werner denkt: Frans en Wim, zie maar uit
die wirwar van draden te komen. Veel

succes!

van z'n auto naar het kasteel liep. Een blij-
vende herinnering voor alle bewoners en
medewerkers aan een markant persoon.
Als afsluiting van deze middag het oplaten
van 350 ballonnen. Wanneer we hier naar
kijken, weten we dat het feest nu echt is
losgebarsten. Van de ballonnenwedstrijd
zijn al verschillende kaarten retour. De
wind blies naar het noord-westen, vandaar
dat de meeste afzenders uit Utrecht en
Noord-Holland afkomstig zijn. ln het vol-
gend nummer wordt bekend gemaakt wel-
ke ballonnen het verste weg zijn gekomen.

Ontspanning bericht:
Kapellenfestival
Een muzikale afwisselende middag met
optredens van 'Carte Blanche', 'Oplei-
dingsorkest Woensels Muziekkorps' en
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'The Oldtimers'. Zij speelde luister- mee-
zingmuziek en zelfs licht klassieke muziek.
Tevens maakte het'Dweilorkest Eckartdal'
zijn debuut. Dit orkest, bestaande uit me-
dewerkers van Eckartdal, was speciaal
voor de feestactiviteiten in het leven ge-
roepen. Ondanks slechts drie repetities
speelde het orkest voortreffel ijk.
De spelers waren erg enthousiast over
hun optreden. Dai biedt perspectief voor
de toekomst!

Het debuutoptreden van het dweilorkest
tijdens het Kapellenfestival.

Een medewerker bericht:
Afscheid in kleine kring
AlsoÍ drie grote recepties niet genoeg wa-
ren, namen Frans en Mariët ook aÍscheid
in kleine kring. Zij organiseerden een ge-
zellig etentje voor naaste medewerkers.
Wat het 'feestvarken' niet wist, was dat zij
voor hem nog een verrassing in petto had-
den. Met het 'pensioen in zicht'kreeg hij

allerlei suggesties en ideeën aangereikt,
om een oplossing te vinden voor het'gat'
oÍ liever gezegd voor zijn zingevingspro-
bleem na zijn vertrek op Eckarldal.
Door enkelen onder ons werd hij meteen
aan het werk gezet, zoals u op de bijge-
voegde foto kunt zien.

Frans Stark werpt zich vol overgave op
het bakken van een ei met garnering.

Een medewerker bericht:
AÍscheidsreceptie Frans Stark voor ge-
nodigden
De eerste in een reeks van drie afscheids-
recepties, te weten die voor genodigden,
vond plaats op vrijdag 29 mei

Ëen van de vele kopstukken op de recep-
tie voor genodigden.
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ln een volle feesttent opende de voorzitter
van de Raad van Toezicht van Eckartdal,
Van Beek, de rij van sprekers.
ln alle inleidingen prezen de kopstukken
van diverse organisaties de grote verdien-
sten van Frans Stark voor de zotg aan

Ook bij de politie is Frans geliefd. Hier op
de foto met netwerker Beurskens.

mensen met een verstandelijke handicap,
waarbij in het bijzonder zijn persoonlijke
integriteit en bewogenheid werden ge-
roemd. Ook hadden diverse gastsprekers
een leuke attentie bij zich.
Zo ontving Frans uit handen van oud-me-
dewerker Henk Jonk een liber amoricum
(gedenkboek) en bood pastor Werner van
de Wouw hem het eerste exemplaar van
de jubileumbundel aan.

Ridder Frans sluit af met het sprookje van
een kraanvogel op reces.

Maar het onbetwiste hoogtepunt die mid-
dag was toch ongetwijfeld de koninklijke
onderscheiding uitgereikt door de burge-
meester van Valkenswaard. Voortaan mag
Frans zich ridder in de Orde van Oranje
Nassau noemen. Helemaal onverwachts
kwam 'de verrassing' niet, want in zijn slot-
woord - geheel in zijn stijl sloot hij af met
het vervolg van het sprookje van de kraan-
vogelsamenzwering - verwees hij er naar.
ln de bewuste passage wees Stark erop
dat niet hij, maar alle kraanvogels de on-
derscheiding verdienden.
Na het oÍÍiciële gedeelte kreeg iedereen
de gelegenheid Frans Stark een hand te
geven en kennis te maken met zijn opvol-
ger. De aanwezigen maakten daarvan vo-
lop gebruik, met als gevolg dat de rij in
een mum van tijd de lengte had van een rij
wachtenden voor een attractie in de Efte-
ling.

Een medewerker vertelt:
Viering tweede pinksterdag

Bewoners beelden tijdens de viering het
sprookje van de droomvogel uit. (zie deze
en volgende pagina)

ln de liturgische afscheidsviering werd de
droom, waar Frans Stark de afgelopen
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18 jaren aan gewerkt heeft, door hem nog

eens verstaanbaar voor iedereen verteld.

Bewoners beeldden in een bewegings-

spel die droom uit en in een lied werd die

droom uitgezongen. leder heeft zo ziin ei'
gen beelden bij de droom van hoe het

worden moet in de zorg voor onze bewo-

ners. De tent was tijdens de viering ver-

sierd met (kraan)vogels, waarin de bewo-

ners van iedere woning hun droom met

veel creativiteit uitgebeeld hadden. Daar

was erg veel werk van gemaakt. En dat

belooft veel voor de inzet om aan die

droom te werken en waar te maken.

Na een optreden van de bewegingsgroep

laat de drumband enkele staaltjes van zijn

kunnen zien en het koor zingt een pas-

send lied. Menigeen is verrast door de on-

bevangenheid en openheid van bewoners.

Het is prachtig om te zien, iets waar Frans

Stark zich sterk voor heeft ingezet. Tot slot

wordt hij verwend met een prachtige vaas

mét vogel, gemaakt door deelnemers van

Eikenhof. Een waar kunstwerk! Ook Jan

Kuystermans wordt niet vergeten, hij krijgt

een prachtige kaars met'1938 - 1998'

erop. We wensen hem nog vele jaren in
goede gezondheid toe. Frans Stark hopen

we vroeg of laat terug te zien, misschien

wel als vrijwilliger? Maar eerst kan hij met

zijn vrouw genieten van een welverdiende

vakantie.

Een begeleider vertelt:
AÍscheidsreceptie bewoners en Íamilie
Met z'n allen gingen wij op tweede pink-

sterdag rond 14.00 uur naar de feesttent.

Er was Íamilie gekomen om met ons mee

te gaan. Even rustig een gezellig taÍeltje

uitzoeken en .ia hoor, daar kwam de koffie

al met een lekker soesie. Anton had al

snel door dat als je je soesje snel op at, er

weer heel snel een nieuwe voorbijkwam.

De Raad van EIf en de dansmarietjes

voerden een mooie show oP om van de

volksdansgroep nog maar te zwi.lgen. le-

dereen komt persoonlijk aÍscheid nemen

van Frans Stark, al moest iedereen wel

even geduld hebben en in de rij staan.
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Harry en Sjaak stonden eveneens in de rij
en al kijkend naar het schilderij van Frans,
zei Harry:'Dat lijkt Stark wel!' Eindelijk bij
Frans aangekomen zei Harry: 'Frans; hou-
doe hè', en Sjaak lachte een keer vriende-
lijk. Wim (Thuis) kreeg ook een hand en
weer verscheen hetzelfde lachje.
Na nog een hapje en een drankje was de
gezellige middag voorbij.

de beurt aan VOF De Kunst. ln het begin
nog rustig, zat de stemming er al snel
goed in. Het podium stond vlug vol en al

snel was duidelijk dat op Eckartdal veel
zangtalent aanwezig is. ledereen zong uit
volle borst'Een kopje koÍfie'en 'Suzanne'
niet te vergeten. Na een daverend applaus
nam iedereen afscheid van de artiesten.
Ria vroeg of zij een foto mocht gaan halen

Ook de dansmariekes lieten zich niet onbetuigd tijdens een van de recepties.

Optreden VOF De Kunst
Dinsdagavond 2 juni was het gezellig
druk. Eerst klonken de unieke tonen van
Muziek Uniek. Nederlandse blaasmuziek,
maar volgens sommige bewoners leek het
meer op Tiroolse muziek. Daarna was het

en kwam trots met een handtekening te-
rug. Ook viel de opmerking dat de zanger
veel op Gerard Jolink leek en bijna net zo
hoog kon zingen. Rond negenen gingen
we in een vrolijke bui terug naar de wo-
ning. Morgen Íeesten we verder.
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Hans van Ginkel wordt gesminkt tijdens
de doe-kijk- en spelmiddag.

Een vr|williger vertelt:
Doe-kijk-spelmiddag en huldiging Jan
Kuystermans
Woensdag 3 juni is er de spelletjesdag,
maar ook de receptie van de oudste be-
woner op Eckartdal.

De cast van de toneelgroep bedankt het
publiek.

Tijdens deze middag staan vele speelse
onderdelen op het programma zoals crea-

tief bezig zijn met een toeter, een hoedje
of een kraag maken of ballonnen versie-
ren. Ook kon een speldiploma worden ver-
diend met het spelen van de reuzensjoel-
bak. de toren van Pisa, koppen gooien en
het gokspel. Buiten deze actieve activitei-
ten kon men rustig kijken naar een optre-

Jubi I aris J an Kuysterman s.

den van muzikant, goochelaar en humorist
'Arie Spin', ln de Kapel was er die middag
een opvoering van het toneelstuk: 'De Ko-
ning treedt aÍ'door de Toneelgroep van
Eckartdal.
Jubilaris Jan Kuysterman, 60 jaar op
Eckartdal, wordt uitgebreid gefèteerd, in
de grote tent en op de woning. Tallozen
komen hem een hand geven en hebben
een cadeautje bij zich. Hij geniet zichtbaar
van alle aandacht. Alle genodigden ont-
vangen een Íeestelijke koude schotel tot
besluit en zo ook is deze dag weer een
echte feestdag geweest.

Een medewerker bericht:
AÍscheidsreceptie voor medewerkers
Sprekers die middag waren Albert Verba-
kel namens de OR en Jan van den Heu-
vel, ceremoniemeester en MT-lid. ln zijn
bijdrage prees de OR-voorzitter de con-
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structieve manier waarop directie en OR
samenwerkten en bij de geschilpunten al-
tijd de intentie hadden in gezamenlijk
overleg tot overeenstemming te komen.
Jan van den Heuvel kon zich de entree
van Frans Stark op Eckartdal nog goed
herinneren. Dat was in een periode waarin
de geest van Dennendal aan de oevers
van de Dommel nog rondwaarde. Hoewel
enigszins argwanend bekeken, want ten-
slotte kwam hij uit het 'vijandelijke kamp'
van de SPD, stelde hij kordaat orde op za-
ken. Met zijn doortastend optreden verbe-
terde 'Kanjer Frans'de zoÍg aan en huis-
vesting van bewoners, waar het hem toch
allemaal om te doen was. De master him-
selÍ sloot de rij van sprekers af, met het
voorlezen van een episode uit het leven
van de (opper)kraanvogel in ruste.

Ontspanning bericht:
Playback Karaoke Show
Zoals u al weet, wemelt het op Eckartdal
van muzikaal talent. Ook deze keer was
de middag te kort om iedereen deel te
kunnen laten nemen aan de Playback Ka-

raoke Show. Liefst achttien artiesten ver-
zorgden een optreden. De jury, bestaande
uit Frans Stark, Wim Thuis, Werner van de
Wouw en Geraldine Wijnands, had een
moeilijke taak. Maar na een kort beraad
vond de prijsuitreiking plaats.
Beste solo : Betsy Huijbrechts
Bestegroep :Ontmoetingscentrum
Beste karaoke : Hans Fit

Orgineelste g roep : Dagactiviteitengroep
18 Eikenhof

Hans Henkelman vertolkt het Oraniege-
voel tijdens de playbackshow.
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Nu kan buiten volop genoten worden van
de attracties en dat zijn er veel. Er is een
hele kermis aanwezig, met botsauto's, een
draaimolen, een zweefmolen en de rups
niet te vergeten. En wat te denken van de
vele kramen, zoals de oliebollenkraam,
nougatkraam, Íriet- en ijstent, waar iets te
nuttigen valt. Het kan niet op: eten en drin-
ken genoeg. Ook zijn er tal van spelletjes
met vele leuke prijzen en ontbreken de
kramen met eigen producten van Eikenhof
en Ontmoetingscentrum niet. Heel veel
vrijwilligers en veel personeelsleden staan
achter de kraam.
Alsof dit niet al niet genoeg is, zijn er die
middag tal van optredens waaronder die
van de volksdansgroep en een Caribische
groep. De drumband opent en sluit de
feestmiddag muzikaal af. ln de feesttent
brengt het muziekgezelschap onder bezie-
lende leiding van Henk Borrenbergs een
muzikaal eerbetoon aan scheidend direc-
teur Frans Stark. Op de valreep wordt hij

even tot beschermheer van het muziek-
korps benoemd. Aan Frans de eer bij zijn
aller-allerlaatste optreden zijn sleutel te
overhandigen aan ziln opvolger Wim
Thuis. We vertrouwen erop dat die net zo-
veel warmte voor Eckartdal en zijn bewo-
ners zal hebben als Frans Stark. En daar
lijkt het veel op!
Ook mogen we de aanwezigheid van bur-
gemeester Welschen niet vergeten, een
blijk van waardering van de gemeente

voor ons Eckartdal. En dan is het echt af-
gelopen en gaat iedereen naar huis, voor-
dat de hemelpoorten zich weer openen.

Musical 'The New Generation'
Maar nog is het niet afgelopen, want zon-
dag voert Jongerenkoor The New Genera-
tion een musical op.
Met veel bekende melodietjes, die door
een opa en zijn kleindochter aan elkaar
gepraat worden. Er is leuk contact met de
zaal en zowel het koor als de solisten
brengen een leuk en gevarieerd program-
ma, wat door de bewoners sterk wordt ge-
waardeerd.
Aan het eind van de middag wacht ons
een grote verrassing. Enkele medewer-
kers van de keuken rijden een levensgrote
bruidstaart met vier brandende Íakkels
binnen, die met groot applaus wordt beju-
beld. Op het podium beland, wordt de
'taart'bestaande uit allerlei vruchten aan-
gestoken. En dan mag elke tafel wat ne-
men van het ijsbuffet en is het smullen ge-
blazen. Hiermee is dan toch echt een
einde gekomen aan tien dagen feest, op-
tredens, recepties en activiteiten rond het
60 jarig jubileum van Eckartdal en het aÍ-
scheid van Frans Stark.

Bijdragen: Liane Bredée, Werner van de
Wouw, Omloop 28, Ontspanning, Publici-
teit.
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