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Tekst Bewoners van Eeckenrhode, 
bestuur, redactie
Druk en Print Van den Munckhof

Niets uit deze uitgave mag, in welke 
vorm en op welke wijze dan ook, worden 
overgenomen zonder voorafgaande 
toestemming van de uitgever.

Inmiddels, u zult ze wellicht hebben 
gehoord tijdens hun doortocht, zijn er 
vele trekvogels vertrokken naar het 
zuiden. Vogeltrekroutes over Europa 
lopen in noord-zuid richting. De 
westelijke route loopt via Scandinavië, 
Nederland, Frankrijk, naar Zuid-Europa 
en naar landen ten zuiden van de 
Sahara. Grote vogels zoals ganzen, 
kieviten, buizerds en ooievaars en ook 
kleinere vogels zoals vinken, sijzen en 
graspiepers trekken met duizenden over 
ons land op zoek naar een warm plekje. 
Voor ons zit er voorlopig niets anders op 
dan het aantrekken van een warm vest en 
het wachten op de lente en de terugkeer 
van de vele vogels. Tot die tijd wenst de 
redactie u een mooie winterperiode en 
opnieuw leesplezier met dit U magazine.
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Terugkerende 
activiteiten

Voorwoord
Open Eeckenrhode

Vroeger werd Eeckenrhode nog wel 
eens getypeerd als besloten elitair 
wooncomplex. Ongetwijfeld het gevolg 
van het bestaan van een ballotage 
commissie en een intern geörienteerde 
bewonersgroep. Nu 20 jaar verder kleeft 
dit oude imago nog steeds wel eens 
aan onze mooie woongemeenschap. 
Als je kijkt naar welke maatschappelijke 
betekenis Eeckenrhode inmiddels heeft 
verworven is dat misschien niet helemaal 
terecht. Wekelijks vinden op Eeckenrhode 
activiteiten plaats die ook gericht zijn 
op mensen die niet op Eeckenrhode 
wonen. Mensen die op de wachtlijst van 
Eeckenrhode staan worden uitgenodigd 
voor activiteiten en ontvangen vanaf 
2023 jaarlijks 2 vouchers om te kunnen 
deelnemen aan het Senioren Eetpunt. 
De Philips Gepensioneerden Vereniging 
Eindhoven (PVGE) zal vanaf binnenkort 
ieder kwartaal een lezing organiseren in 
de Tuinzaal van Eeckenrhode. En vanaf 
2023 start Eeckenrhode met de ‘Open 
Keuken’ activiteit (pag 12 meer info). 
Eeckenrhode mag met recht zeggen dat 
het zich heeft ontwikkeld tot een open 
wooncommunity waarin het verbinden 
van mensen centraal staat!

Michael Klok
secretaris 
VvE Eeckenrhode

Boekenclub
maandag, 1x per 4 weken,  
15.00 uur, Tuinzaal

Bridge voor bewoners Eeckenrhode
dinsdagmiddag, Tuinzaal

Filmavond op woensdag
start 19.00 uur, zaal open 18.50 uur

Gym
maandag, 10.00 uur, Tuinzaal

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

Klassieke muziek met Guus
maandelijks op vrijdag, 
15.00 uur, Tuinzaal

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

Senioren Eetpunt
laatste woensdag van de maand

Tarock – kaartspel 
drie speelmomenten per week,  
info: Dhr. Heinz Klamet telnr. 898

Yoga
vrijdag, 10.00 uur, Sociëteit

Zondagborrel 
vanaf 16.00 uur, Tuinzaal 

Meer informatie: receptie Eeckenrhode, 
info@eeckenrhode.nl, 040 22 82 800
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Nieuwsflitsen
Seniorenmarkt 2022
Op zaterdag 19 november vond op 
initiatief van de Seniorenraad, in 
samenwerking met seniorenvereni-
gingen, de Seniorenmarkt plaats in 
het Huis van Waalre. Op deze markt 
was een breed en divers scala van 
organisaties aanwezig die speciale 
kennis hebben om senioren van de 
juiste antwoorden te voorzien, of 
misschien de weg te wijzen naar 
organisaties die al lang bestaan 
maar nog niet gevonden zijn.
Eeckenrhode kon er uiteraard niet 
ontbreken. Dana (receptioniste) 
en Pascalle (locatiemanager) 
stonden de bezoekers te woord 
bij de Eeckenrhode stand die er 
fraai uitzag, dat kon eenieder later 
zien in De Schakel. Niet alleen 
geïnteresseerden kwamen langs, 
ook vonden leuke gesprekken plaats 
omdat men mensen kent of heeft 
gekend op Eeckenrhode.

Teamuitje Inspiration Point
Op initiatief van twee medewerkers 
van het zorgteam gingen alle 
collega’s van Eeckenrhode sinds 
lange tijd samen op stap. In de 
coronaperiode was dit niet mogelijk, 
het werd tijd om dit eens goed in te 
halen. Zo geschiedde. En wat een 
plezier hebben we gehad. Het team 
van Inspiration Point zorgde voor een 
avond theater, eten en drinken en er 
was actieve deelname door de gasten 
die zich hadden uitgedost volgens de 
dresscode van die avond…glitter in 
jaren 20 stijl. Er werd volop gezongen 
en gedanst, zelfs de enige twee 
aanwezige heren in het team waren 
op het eind van de avond dansend op 
het podium te vinden…! 

Buurtbus 12,5 jaar
Onlangs vierde de Buurtbus Waalre 
haar 12,5 jarig bestaan en is de 
50.000e passagier op de plaats 
van bestemming afgezet. Al die 
tijd wordt de Buurtbus gereden 
door uitsluitend vrijwilligers. Een 
geweldige prestatie. Wij zijn blij 
dat de Buurtbus Eeckenrhode als 
aankomst- en vertrekpunt heeft. 
Chauffeurs mogen altijd rekenen 
op een kopje koffie. In tegenstelling 
tot wat men denkt, dat de Buurtbus 
voor alleen senioren bestemd is, de 
Buurtbus is er voor jong én oud! 
Op naar het 25 jarig bestaan.
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Gestelsestraat 59  
Aalst-Waalre Tel. 040 - 22 13 922

www.profita.nl

VLOER- EN RAAMBEKLEDING 
DOOR ONS GEMETEN EN GEPLAATST

Wij nemen u al het werk uit handen.

Maatwerk sta-op 
stoelen in leder en 

stof.

uw Woninginrichter

&

W W W . L E V E R M A K E L A A R D I J . N L
T E L .  0 4 0 - 2 1 1 4 3 4 7

Naar Eeckenrhode 
verhuizen?

Wilt u uw huis verkopen? 
Wij denken graag met u mee. 

Bel ons voor een vrijblijvend 
gesprek.
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Je kunt geen krant openslaan of het 
gaat over de energiekosten die de pan 
uitrijzen. Het grotendeels wegvallen van 
de energie leveranties uit Rusland heeft 
voor een onbalans tussen vraag en aanbod 
gezorgd. Pijnlijk voor iedereen die wordt 
geconfronteerd met hoge energiekosten, 
een zegen voor het klimaat. We gaan 
bewuster om met energie, zijn aan het 
isoleren en versnellen de transitie naar 
duurzame energiebronnen. Dit zal leiden 
tot een krimpende CO2 uitstoot en een 
vertraging van de opwarming van de aarde.

Verduurzamingsplan Eeckenrhode
Ook Eeckenrhode werkt aan een plan 
om het gebouw te gaan verduurzamen. 
Hierbij wordt gekeken naar onder meer 
isolatiemaatregelen en klimaat-installaties. 

Dit plan is ingrijpend omdat het een 
samenhangend pakket aan maatregelen 
betreft dat in één project voor alle 
appartementen zal worden uitgevoerd. 
Complex omdat het omvangrijk is en 
een miljoeneninvestering vergt. Ook 
complex omdat het logistiek ingewikkeld 
is. Niet alle bewoners van Eeckenrhode 
kunnen en willen tijdelijk verkassen als 
bijvoorbeeld alle kozijnen en ramen in 
het appartement worden vervangen. 
Ondertussen is er geen vakman te 
krijgen. Sommige aannemers nemen de 
telefoon niet eens meer op. Er is zoveel 
werk dat je achteraan in een lange rij kunt 
gaan staan. In 2023 zal worden verder 
gewerkt aan het verduurzamingsplan en 
de financierbaarheid worden onderzocht. 
De verwachting is dat uitvoering van het 
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plan nog minstens enkele jaren op zich 
zal laten wachten.

Gas -23%, elektra -4%
Het goede nieuws is dat Eeckenrhode 
in 2022 tot en met de maand oktober 
23% minder gas en 4% minder elektra 
heeft verbruikt. Het slechte nieuws is dat 
doordat de gas- en elektriciteitsprijzen 
zo extreem zijn gestegen de kosten 
van energie meer dan verdubbeld 
zijn. Dat neemt niet weg dat bewoners 
en medewerkers veel bewuster zijn 
omgegaan met warmte!

Eeckenrhode energiebewust
Locatiemanager Pascalle Jacobs heeft 
alle medewerkers van Eeckenrhode 
gevraagd om mee te denken over hoe 
energie kan worden bespaard. Dat heeft 
diverse bruikbare ideeën opgeleverd die 
direct in de praktijk zijn gebracht. Zo 
wordt bijvoorbeeld bewuster omgegaan 
met de zonwering in de Tuinzaal. Laat 
de zon de zaal verwarmen! In plaats 
van dat de zonneschermen dicht gaan 
en de radiator een graadje hoger wordt 
gezet. In ruimtes die leeg staan gaat de 
verlichting uit en gaan de radiatoren lager 
of uit. Bij het ventileren van algemene 
ruimtes worden radiatoren uit gezet. 
Medewerkers kleden zich warmer. U zult 
ook merken dat de temperatuur in de 
algemene ruimtes lager ligt. In de Tuinzaal 
wordt er desondanks alles aan gedaan 
om de temperatuur tijdens activiteiten en 
bijeenkomsten aangenaam te laten zijn.

Samen met een energiecoach is gekeken 
naar tips voor bewoners. Op 18 oktober 
heeft de activiteit ‘Energie besparen’ 
plaatsgevonden in de Tuinzaal. Tijdens 
de bijeenkomst is inzicht gegeven in het 
energieverbruik van Eeckenrhode en zijn 
handige tips gegeven.

Tips voor bewoners
1.  Kleed u warmer aan, 

zet verwarming lager
2.   Laat de zon uw appartement 

verwarmen
3.    Raam/balkondeur open, dan 

verwarming uit
4.    Gaat u weg, zet dan verwarming/

airco lager of uit
5.   Verspil geen (warm) water
6.    Vervang oude type lampen door 

zuinige lampen
7.   Maak, indien mogelijk, ‘s avonds 

de overgordijnen dicht

Tips voor medewerkers
1.   Kleed je warmer aan
2.    Ruimte leeg, verwarming en 

lampen uit, deuren dicht
3.  Laat de zon de ruimte opwarmen
4.  Alleen lampen aan die nodig zijn
5.    Alleen verwarming/airco aan als 

dat nodig is
6.  Bij ventileren verwarming uit
7.  Houd deuren dicht
8.   Energieverkwisting melden/elkaar 

op aanspreken

Eeckenrhode 
energie 
bewust 

!
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Activiteiten 
terugblik 
September 2022 t/m december 2022 
Zomerfair 
Zaterdag 3 september werd het een warme 
dag met 21 kramen met allerlei moois en 
leuks te zien en te koop. ‘Onze’ Sophia 
en haar zus Maria zorgden voor heerlijke 
Indonesische hapjes en Marijke en Wies 
beheerden de drankjeskraam. Sandra 
gaf een aantal heerlijke stoelmassages 
en Karel en Theo brachten sfeervolle 
muziek. De stichting Vrienden van 

Eeckenrhode was ook van de partij met 
second Hand. Het was een gezellige dag 
en we verheugen ons inmiddels op een 
Paasfair in de lente. Met heel veel dank 
aan alle deelnemers en extra dank aan 
de vrijwilligers die enorm hard gewerkt 
hebben om de zware kramen mee op 
te bouwen, het gezellig te maken met 
allerlei en aan het einde alles weer mee 
af te breken. 

Muzikaal duo 
Karel en Theo 
(rechts).

Food & beverage; Sophia, Maria, 
Marijke en Wies (onder).

Stichting 
Vrienden van 
Eeckenrhode 
(boven).
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Trio Particolare 
Wegens ziekte van 2 van de 3 artiesten werd 
het optreden op zondag 25 september 
helaas afgelast. Hopelijk kunnen we met 
hen in 2023 opnieuw een optreden plannen.

Olga en haar muziekvrienden
Wederom verraste Olga van der Pennen 
ons met een mooi concert. Dit keer met 
twee jonge Oekraïense zangeressen en 
violiste Ninia, afkomstig uit Georgië.
Zoals we achteraf hoorden was het niet 
eenvoudig te verstaan en was enige 
uitleg vanuit Olga nodig om het geheel in 
te kunnen voelen. Olga gaf door aan de 
redactie dat vertalen onmogelijk zou zijn 
geweest. Eigenlijk was het muziek met 
gezongen taal zonder echt taalbegrip. 
Een mooie ervaring.

Modeshow
Voor het eerst sinds lange tijd was er 
de mogelijkheid om een kleine intieme 
modeshow te houden in de Tuinzaal. 
Het werd een gezellige middag met een 
goede verkoop door Kerkhofs Mode. 
In de lente en het najaar 2023 worden er 
weer modeshows georganiseerd.

Schoenverkoop
Op maandag 31 oktober werd voor 
de tweede keer een schoenverkoop 
georganiseerd. Goede kwaliteit schoenen, 
vooral geschikt voor senioren, zorgde 
voor tevreden klanten. In het voorjaar 
komen zij ons weer bezoeken met de 
nieuwe collectie.

Op reis met Ton en Yvon
We gingen op reis naar Zuid-Amerika. 
We zagen prachtige natuur en steden. 
Af en toe spannend want Ton en Yvon 
zijn niet bang uitgevallen. 

Lezing kunst en cultuur  
met Erna Charbon
Charly Toorop was het onderwerp van 
de lezing op dinsdag 15 november. Erna 
Charbon weet zoals altijd de mensen te 
boeien met prachtige verhalen vergezeld 
met beelden.

Appeltaartconcert
Omdat de musicus die de Duduk 
zou bespelen op reis was naar zijn 
geboorteland, werd het programma 
aangepast. Het werd, altviool, klavecimbel, 
fluit en cello. Een prachtig concert met 
werken van Bach, Vivaldi en Telemann. 
Vooral de aanwezigheid van het Klave-
cimbel maakte veel indruk. Na afloop, 
zoals het hoort bij een appeltaart-
concert, was er warme appeltaart met 
koffie. Michiel, oprichter van stichting 
Appeltaartconcerten, dankt iedereen voor 
zijn of haar extra gift.
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South East Big Band
Wat een spektakel. Een fantastisch 
optreden van de South East Big band. 
Onder leiding van Nick Caris was er 
spontaniteit, humor en concentratie 
zonder spanning. De bewoners zaten 
rechtop en genoten. Dagen later werd 
er nog enthousiast over gesproken. 
Terugkomen? Jazeker! 

Zangclub ‘Bubbles en trouble’
Op initiatief van mevrouw Hoefakker, 
bewoonster op Eeckenrhode, kwamen 
10 dames onder begeleiding van Dan 
Loredan, op vrijdagmorgen 2 december 
onder meer kerstliederen zingen. 
Het werd een reuze gezellig uurtje en 
zowel bewoners als de leden van de 
zangclub waren enthousiast. De dames 
en heer zijn zeker nog een keer welkom.

Op reis met Ton en Yvon
Op maandagavond 5 december, zijn we 
op reis geweest naar Alaska. Een waar 
genoegen mee te mogen genieten van de 
ervaringen van Ton en Yvon. Prachtige 
opnames van beren die zalm vangen en 
vervolgens zeer netjes oppeuzelen, koken 
in de regen, prachtige natuur en ook 
mooie opnames van onder andere een 
inheems Eskimovolk de Inuit.

Wijnproeverij 
Op zondagmiddag werd tijdens de zondag 
borrel een wijnproeverij door Wynkopery 
Baremans uit Helmond georganiseerd.
3 Witte en 3 rode wijnen werden 
gepresenteerd en de aanwezigen (vooral 
de mensen die doorgaans deelnemen 
aan de zondag borrel) konden via een 
scoreformulier hun mening kenbaar 
maken. Een gezellige en leuke bezigheid.
De meest gewaardeerde rode en witte 
wijn zal de komende tijd geschonken 
gaan worden.

En…
Natuurlijk danken wij ook Guus Maas die 
ons iedere maand weer met een prachtig 
thema klassieke muziek brengt. Danken 
wij ook alle vrijwilligers, dienstverleners 
en werknemers voor zijn of haar bijdrage 
aan het grote geheel in het afgelopen jaar. 

10

U magazine – wintereditie 2022



T. 040 - 231 09 41  

E. info.eindhoven@donkergroen.com

donkergroen.com

Donker Groen heeft een alles-
omvattende aanpak: we adviseren, 

ontwerpen, leggen aan en onder-
houden. Groen zit in ons hart.

Totale
ontzorging.

RIAN VAN LEESTRIAN VAN LEEST
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G

Dennelaan 1 - 5583 AC  Waalre - telefoon 040 - 21 21 071 - info@rvlu.nl

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

In een mooie groenrijke omgeving heeft Waalre haar eigen kleinschalige 
rouwcentrum: ‘t Dennehuys, vlakbij Eeckenrhode. In onze warme, 
huiselijke familiekamer kunt u op een ontspannen, intieme en 
ongedwongen wijze afscheid nemen van uw dierbare.

Belangrijk: als u een uitvaartverzekering heeft afgesloten en u woont in 
Waalre, weet dan dat u het recht heeft om gebruik te maken van 
‘t Dennehuys. Ook al laat men bij u de naam van ‘t Dennehuys niet vallen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Rian van Leest. 
Over ‘t Dennehuys, maar ook over een complete uitvaartverzorging. 
Want naast een rouwcentrum heeft u ook daarin een vrije keuze, 
ongeacht uw bestaande uitvaartverzekering.

‘t Dennehuys in Waalre

Heeft u een uitvaart-

verzekering maar wilt u

toch graag weten waar

u aan toe bent als u

door ons de uitvaart

wilt laten verzorgen?

Weet dan dat u altijd

welkom bent voor een

vrijblijvend gesprek.

Zodat u daarna een

juiste keuze kunt maken.

Een keuze die bij u past!

doe je graag in een 
vertrouwde omgeving

Afscheid nemen
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Houdt u van koken? In 2023 
wil Eeckenrhode een aantal 
keren haar keuken openstellen 
voor hobbykoks die koken 
voor onze bewoners. Waarom 
wil Eeckenrhode dat doen? 
In de afgelopen jaren hebben 
meerdere kinderen van bewoners 
aangegeven wel eens te willen 
koken voor bewoners. Maar ook 
bewoners of andere familie-
leden die dat leuk zouden vinden 
zijn van harte welkom om eens 
te komen koken. Steeds meer 
mensen vinden het leuk om 
lekker voor andere mensen 
te koken.

Eeckenrhode 
Open Keuken

Pilot op zondag 29 januari 2023 13.00 uur, 
aanmelden uiterlijk woensdag 25 januari.

Kom koken voor onze bewoners
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Hoe gaat het in zijn werk?
We willen 4 maal per jaar het Open Keuken 
concept gaan aanbieden voor maximaal 
20 gasten in de Tuinzaal. We gaan voor-
alsnog uit van zondagmiddagen. Vanaf 
13.00 uur zijn de gasten welkom. Om 13.30 
uur wordt de eerste gang gese rveerd. 
Daar aan voorafgaand; de hobbykok stelt 
een warm 2- of 3-gangenmenu samen en 
gaat daar de boodschappen voor doen, 
inclusief de wijn. De hobby kok kan thuis 
alle voorbereidingen doen. Het afmaken 
van de maaltijd kan in de keuken van de 
Tuinzaal. Daar is een 2-pits kook toestel 
en een professionele Rational oven. 
Eeckenrhode beschikt over voldoende 
servies en bestek. De hobbykok(s) kookt, 
serveert uit en ruimt op. Er zullen vast wel 
deelnemers zijn die even willen meehelpen 
met het uitserveren en opruimen.

Wat kunnen gasten verwachten?
Het menu is een verrassing. U krijgt een  
2- of 3-gangenmenu, een glas wijn en 
koffie/thee na. Gekookt en geserveerd 
door een hobbykok. Als u een voedsel-
allergie heeft dan kunt u dat doorgeven bij 
aanmelding. Maar de hobbykok kan geen 
rekening houden met voor- of afkeuren.

Wat gaat het kosten
Het Open Keuken menu kosten € 12,50 
inclusief een glas wijn en koffie/thee na.

Open Keuken Pilot op 
zondag 29 januari 2023
Op zondag 29 januari gaan we een pilot 
doen. Die dag zal een hobbykok aan de 
slag gaan met een maaltijd. Bewoners 
van Eeckenrhode die willen komen eten 
kunnen zich aanmelden bij de receptie 
van Eeckenrhode tot woensdag 25 januari. 
De kosten bedragen € 12,50. Maximaal 
20 bewoners kunnen deelnemen. Meld u 
snel aan, VOL = VOL.

Gezocht: 
hobbykoks!
Kunt u lekker koken? Of heeft 
u een (klein)kind dat lekker kan 
koken? Wilt u op een zondagmiddag 
voor maximaal 20 bewoners van 
Eeckenrhode een 2- of 3-gangen 
menu koken? Uiteraard mag u ook 
een aantal helpers meenemen.  
Bel/mail naar 040-2282800,  
info@eeckenrhode.nl. Dan gaan 
we de mogelijkheden bespreken 
en een Open Keuken bijeenkomst 
organiseren.
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Alles voor de krant

Interview met de heer 
en mevrouw Bijsterveld

Hoe heeft uw jeugd eruit gezien?
Mevrouw Bijsterveld (verder Ton); ‘Ik ben 
in 1938 geboren in Weert en hang zeer aan 
Limburg, schrijf bijvoorbeeld nog steeds 
verhalen in het limburgs. Ik ben enig kind. 
Ik ben 3 dagen jonger dan Prinses Beatrix, 
volgens mijn moeder zijn we met dezelfde 
boot gekomen. Mijn ouders hadden een 
kruidenierswinkel. Het lag voor de hand 
dat ik naar de huishoudschool zou gaan 
om daarna in de winkel te gaan werken. 
Mijn ouders vonden dat er voor hun 
enige kind meer in het vat moest zitten. 
Het werd ULO en 5 jaar Kweekschool 
(de huidige Pabo). Het was in die tijd best 
bijzonder dat je als meisje ging studeren. 
Het is overigens heel goed dat ik niet in 
de winkel ben gaan werken. Ik heb nul 
komma nul zakelijk inzicht. Als ik dan 
eens meehielp en een klant vroeg mij of 
de koekjes die hij in zijn handen had vers 
waren antwoordde ik geïrriteerd dat we 
alleen maar oude koekjes verkochten, 
tot grote ergernis van mijn vader. Door 
opkomst van het grootwinkelbedrijf en 
verwende klanten was het uitdagend om 
geld te verdienen met de winkel. Ik kan 
me herinneren dat een klant belde om 
te vertellen dat het regende en of het 
mogelijk was om een pakje boter bij hem 
thuis te bezorgen. Mijn vader was zeer 
klantgericht en ging daar dan in mee. 
Meestal kon ik dan de regendruppels 
trotseren.’

Voorbereid om te trouwen met 
een minister 
Ton; ‘Voordat ik naar de Kweekschool ging 
heb ik op kostschool Heythuysen gezeten. 
Deze lag tussen Weert en Roermond. Deze 
Franse kostschool was eigenlijk te chique 
voor het tijdsbeeld. We spraken veel 
woorden op zijn frans uit, bijvoorbeeld niet 
pensionaat maar pansionaat. We werden 
daar opgevoed alsof we een minister 
zouden trouwen. Etiquette is er ingedrild. 
Ik heb daar een geweldige tijd gehad en 
kijk er met veel liefde op terug.’
‘Op Kweekschool Maria Immaculata 
in Heerlen werden we iedere ochtend 
met zwarte streepjes onder onze neus 
wakker. ‘De koel waet euver’ zeiden we 
dan, doelend op de mijnlucht. Omdat ik 
astmatisch en vaak ziek was hebben mijn 
ouders en ik besloten om schonere lucht 
op te zoeken. Na twee jaar Heerlen ben ik 
naar de Cor Jesu meisjeskweekschool in 
Eindhoven gegaan om te worden opgeleid 
tot onderwijzeres. Ik woonde in die jaren 
nog bij mijn ouders in Weert en reisde 
dagelijks met de trein naar Eindhoven.’
‘Mijn eerste baan was aan de Franciscus-
school in Eindhoven. Ik zie nog wel eens 
oud-leerlingen, laatst zei iemand van 
73 jaar tegen mij, “Ha juffie”.’
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‘Een dronkelap heeft mij kansen 
gegeven’
De heer Bijsterveld (verder Frans); ‘Ik heb 
een gelukkige jeugd gehad als derde in 
een gezin met zes kinderen in Mierlo-Hout. 
Mijn ouders hadden een winkel, waren 
daar druk mee, dus ik had alle vrijheid. 
Die winkel begon ooit als textielwinkel, 
maar dijde uit en was op een bepaald 
moment een bazaar waar van alles werd 
verkocht. Ik ben geboren in 1932 en heb 
de oorlog bewust meegemaakt. Als kind 
leefden we die jaren vaak in angst. We 
woonden in de buurt van een spoorlijn 
naar Duitsland, dat was gevaarlijk. Ik had 
twee oudere zussen. Toen ik een broertje 
kreeg schijn ik gezegd te hebben dat ik 
liever een veulen had gehad. We woonden 
in een landelijke omgeving.
Ik was tijdens de lagere school misdienaar 
en wilde als kind priester worden. 
Het was in die tijd in onze omgeving 
ook niet ongebruikelijk dat de oudste 
zoon priester zou worden. Ik ben na de 
lagere school naar het seminarie in Sint 

Michielsgestel gegaan. Heb dat maar 
twee jaar volgehouden, de roeping was 
niet heel sterk zullen we maar zeggen. 
We zijn overigens nog steeds belijdend 
katholiek, gaan regelmatig naar de 
kerk, zijn betrokken bij de parochie en 
ik zit nog steeds in het kerkkoor. Na het 
seminarie ben ik naar de HBS in Helmond 
gegaan. Al tijdens mijn middelbare 
schooltijd startte ik met schrijven en 
lonkte het journalistieke vak. Het eerste 
stuk van mijn hand dat gepubliceerd is 
was in de Helmondse krant en ging over 
het overlijden van de regent van het 
seminarie. In die tijd was er geen opleiding 
journalistiek. Ik heb aan de universiteit 
Nijmegen een cursus journalistiek gevolgd 
bij ene professor Slichting. Al snel 
kreeg ik een aanbod van dagblad ‘Oost-
Brabant’ om als leerling-journalist aan 
de slag te gaan voor de Helmond-editie. 
De redacteur daar was een dronkelap 
en viel nogal eens uit. Ik kon tijdens zijn 
afwezigheid de honneurs waarnemen. 
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Eigenlijk onverantwoord dat ik als broekie 
zoveel verantwoordelijkheid kreeg. 
De krant was financieel niet heel sterk, 
de directeur vond het allang best dat een 
goedkope kracht die plek afentoe kon 
invullen.’

Hoe heeft u elkaar leren kennen?
Ton; ‘Toen ik inviel op een school in 
Eindhoven voor een juf die bij de krant 
ging werken kwam ik op een feestje mijn 
huidige man tegen, dat was in 1959. Frans 
werkte bij dagblad “Oost-brabant”. Om 
indruk te maken vertelde ik hem dat ik 
als secretaresse bij Philips werkte. Hij 
zei dat hij mij op een schoolfrik vond 
lijken. Liegen was niet mijn sterkste kant. 
Frans was vijfeneenhalf jaar ouder. Dat 
vond ik erg oud. Ik was ook niet echt op 
zoek naar verkering. Maar, Frans was een 
mooie jongen, nog steeds <lacht>. En 
de journalistiek sprak mij enorm aan. Al 
tijdens mijn middelbare school schreef 

ik zo nu en dan voor het Eindhovens 
Dagblad. Frans en ik deelden die interesse 
en Frans had er zijn vak van gemaakt. 
Frans was een hele bescheiden jongen.’ 
Frans; ‘als dorpsjongen had ik ontzag 
voor de grote stad. Dat zal ongetwijfeld 
van invloed zijn geweest op het moment.’ 
Ton; ‘De moeder van Frans vond het zo 
bijzonder dat Frans zo’n verlegen jongen 
was met zo’n brutaal beroep.’
‘In 1961 zijn we voor de kerk getrouwd. 
We zijn afgelopen maand 62 jaar 
getrouwd! Toen we gingen trouwen gaf 
ik les aan de Mater Amabilis School. Mijn 
ouders vonden het niet kunnen dat ik 
bleef werken als getrouwde vrouw. Daar 
trok ik mij niet veel van aan. Ik heb in 
Eindhoven, Valkenswaard en in Waalre aan 
De Wilderen les gegeven. Het liefst gaf ik 
les aan hogere klassen. In 1962, 1963 en 
1966 zijn onze kinderen geboren, een zoon 
en twee dochters.’

Ton (rechtsboven) met haar eerste klas aan de Fransiscusschool; ‘Hoezo te grote klassen? 
Maar liefst 43 meisjes.
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Hoofdredactie
Frans; ‘Het journalistieke vak is totaal 
veranderd. Na de oorlog hadden er 
veel journalisten die in de oorlog waren 
blijven doorschrijven - fout hadden 
geschreven - een schrijfverbod opgelegd 
gekregen. Daardoor kwamen veel niet 
goed opgeleide mensen bij de krant 
terecht. Mijn baas had eerder bij een 
distributiecentrum gewerkt. Het was 
allemaal houtje-touwtje. Gelukkig heeft 
het vak zich herpakt en is zich enorm 
gaan ontwikkelen. In die tijd hadden we 
nog de luxe dat er in een stad vaak twee 
dagbladen waren. In 1964 is Dagblad 
Oost Brabent (OB) gefuseerd met het 
ED. Het was voor OB door de zwakke 
financiële situatie een noodzaak om op 
te gaan in ED. Het was ook geen fusie 
maar feitelijk een overname. Ik heb bij ED 
bij alle redacties gewerkt behalve Sport. 
Uiteindelijk kwam ik in de hoofdredactie 
en was ik verantwoordelijk voor de 
opiniestukken van alle redacties.’

Ton; ‘Het werk van Frans kwam met privi-
leges, we kwamen overal. Zo hebben zagen 
we Prinses Beatrix tijdens de opening van 
de Schouwburg in Eind hoven. En toen 
de Sjah van Perzië met zijn vrouw Farah 

Diba naar Eindhoven kwam mochten 
schoolkinderen komen zwaaien met 
vlaggetjes. Ik ben toen met mijn klas van 
Tongeren naar de Vestdijk gelopen. Toen 
ik nadien aan de kinderen vroeg of ze de 
Sjah hadden gezien bleek dat ze alleen 
oog hadden gehad voor Frans.’

Welke ontwikkelingen in uw leven 
hebben u gemaakt tot wie u bent?
Frans; ‘De krant. Mijn leven werd beheerst 
door de krant.’ Ton; ‘Voor 75% was hij 
getrouwd met de krant. Dat kwam vooral 
door de onregelmatige werktijden. Het 
kwam voor dat Frans om 2 uur ’s nachts 
nog even zijn bed uit ging om een tekst 
aan te passen. Dat hoorde bij de functie. 
Maar, Frans bleef niet hangen op recepties 
en was niet onnodig op pad. Als Frans 
thuis was was hij thuis en heel zorgzaam 
en betrokken bij het gezin. Door het werk 
van Frans koos hij er voor om niet lid te 
worden van allerlei clubjes om zo zijn 
onafhankelijkheid te behouden. Kisten 
wijn van mensen die berichtgeving in de 
krant wilden beïnvloeden werden steevast 
teruggestuurd.’

Ton; ‘Het werk van Frans is ook heel 
bepalend geweest voor mijn leven, op 
een positieve manier. Mijn man was breed 
geïnteresseerd en ik ook. Zijn werk heeft 
mij gestimuleerd om mij op verschillende 
terreinen te ontwikkelen. Ik heb zelf ook 
veel geschreven voor het ED. Ik heb 
diverse cursussen gedaan waaronder 
Alliance Française, heb in allerlei clubs 
gezeten en ook in het bestuur van het 
Vrouwengilde. Die cursus aan de Alliance 
Française had er ook mee te maken dat we 
veel naar Frankrijk op vakantie gingen, we 
waren Francofiel. Voor Frans was vakantie 
dé manier om los te komen van de krant. 
Thuis kon dat niet.’

Journalist Frans op bezoek bij schouwburg 
(nu Park Theater) in aanbouw.
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Wat voor type mens is uw vrouw?
Frans; ‘Ton is het beste dat mij in mijn 
leven is overkomen. Ton is ondernemend 
en sociaal, intelligent en heel zelfstandig. 
Ze heeft mij alle ruimte gegeven om mijn 
werk in de journalistiek te kunnen doen. 
En dat is niet altijd makkelijk geweest. 
Ik kan mij herinneren dat ik tijdens 
Sinterklaasavond plotseling naar de 
redactie moest omdat er iets was gebeurd 
in de wereld. Mijn schoonmoeder begreep 
daar niks van. Ton kon er begrip voor 
opbrengen.’

Wat voor type mens is uw man?
Ton; ‘Frans is zorgzaam, integer, princi-
pieel en breed geïnteresseerd. Frans 
houdt niet van clubjes en niet van uiterlijk 
vertoon. Frans is introvert, beschouwend, 
ik ben extravert, ik ben graag onder de 
mensen. Frans is voorzitter geweest 
van de persclub in Eindhoven. Dat was 
eigenlijk niks voor hem. We hebben 
onlangs de 90ste verjaardag van Frans 
uitbundig gevierd. Hij vond het toch 
wel leuk. We hebben elkaar altijd goed 
aangevuld, we hadden elkaar nodig. Onze 
kinderen hebben wel eens gezegd; mama 
is ziek, papa is wit. Waarmee ze doelden 
op onze afhankelijkheid van elkaar.’

Wat waren hoogtepunten in uw leven?
Frans en Ton; ‘De geboorte en het succes 
van onze kinderen. We hebben fantas tische 
kinderen. Mijn dochter zei me gisteren, wat 
je hebt gezaaid ben je nu aan het oogsten. 
We hebben een hoogleraar geschiedenis, 
een dochter die muziek docente is aan het 
conservatorium in Den Haag en een eigen 
praktijk voor psychische hulp aan jongeren 
heeft, en een gedragswetenschapper 
orthopedagoog generalist die zich onder 
meer verdiept in immigratieproblematiek. 
We zien onze kinderen en kleinkinderen 
veel, we zijn hecht.’

En dieptepunten?
Ton; ‘Mijn gezondheid, ik ben veel ziek 
geweest, dat heeft mij beperkt. Uiteraard 
hebben we van alles meegemaakt, maar 
we mogen niet klagen, er zijn geen grote 
tegenslagen geweest.’

Als u het allemaal overnieuw zou 
mogen doen, zou u dan andere 
keuzes maken?
Frans; ‘Geen enkele. Ik kijk heel positief 
terug op mijn leven. Ik heb bereikt wat ik 
wilde bereiken. Ik heb een gezegend gezin 
en beschouw mijzelf als gezegend mens.’
Ton; ‘Achteraf had ik pedagogiek willen 
studeren en hoofd van een school willen 
worden. Maar kijk ook terug op een mooi 
leven’.

Hoe bevalt het leven op 
Eeckenrhode?
Frans en Ton; ‘Fantastisch. We voelden 
ons hier meteen op ons gemak, alsof 
we werden opgenomen in een familie. 
We kenden hier ook al de nodige mensen. 
Er zijn hier veel leuke activiteiten, er 
is iedere dag wel iets te doen. En het 
personeel is erg vriendelijk.’

Frans met Ton, dochter en Cas van 
Houtert bij afscheid van Frans van 
Eindhovens Dagblad.
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Bodil Wibier – 
Andersen
26 december 1926 – 
2 november 2022
Bedroefd hebben wij in familiekring 
afscheid genomen van onze moeder.
Wij zijn dankbaar dat ze zo lang bij ons 
mocht blijven.

Mama is altijd een zeer zelfstandige 
vrouw geweest, met vele interesses.
Vijf en half jaar heeft zij kunnen genieten 
van Eeckenrhode, een woonvorm die 
haar goed beviel. Zij genoot van de 
activiteiten, de bijeenkomsten, de 
aandacht en de bewoners.
 
De ziekte van Alzheimer heeft het laatste 
jaar veel invloed gehad op haar leven. 
Zij is rustig ingeslapen op 2 november in 
Hospice Merefelt.
Dank aan allen, in Eeckenrhode, die haar 
geholpen hebben, speciale dank aan de 
dames van de Zorg.
 
Marianne Creusen-Wibier

Riek Janssen – 
Althuizen
24 september 1927 – 
21 november 2022
Riek is geboren in Deurne en verhuisde 
op jonge leeftijd naar Tilburg. Hier heeft 
zij haar jeugd doorge bracht en volgde 
zij de opleiding tot verpleeg kundige. Zij 
werkte met veel plezier in het Elisabeth 
ziekenhuis tot haar huwelijk met Thieu.
Voor hem verhuisde ze naar Eindhoven. 
Ze ondersteunde hem in het eigen 
bedrijf, kregen samen 2 kinderen en in 
1972 verhuisden ze naar Aalst – Waalre.
Haar verdriet was groot toen Thieu op 
6 januari 1999 overleed.
Snel pakte ze echter haar leven weer 
op, verhuisde naar het appartement aan 
de Molengragte en maakte veel nieuwe 
contacten bij de bridge, tennis en 
wandel club en reed met haar Peugeootje 
overal naar toe.
Na lang wikken en wegen verhuisde ze in 
februari van dit jaar naar Eeckenrhode. 
Ze woonde er graag en genoot van haar 
knusse appartementje. Ze was dankbaar 
voor de liefdevolle en kundige zorg die 
ze kreeg.
Wij zullen onze moeder blijven 
herinneren als een zorgzame, hartelijke, 
dappere, betrokken en charmante vrouw.

Harry, Miriam, Dirk 

In memoriam
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Activiteiten 
vooruitblik 
December 2022 t/m maart 2023
Kerstborrel
Maandag 26 december (2de Kerstdag)
16.00 – 18.30 uur
Halverwege december heeft u een 
flyer ontvangen betreft een gezellige 
aangeklede borrel in kerstsfeer. 
De kerstborrel is reeds volgeboekt.

Oudjaarsborrel
Zaterdag 31 december
16.00 – 17.30 uur
In de Tuinzaal is het, onder het genot van 
een glaasje gluhwein met daarbij een 
heerlijke oliebol en appelbeignet, gezellig 
vertoeven. Komt u ook samen afscheid 
nemen van 2022?

Nieuwjaarsborrel
Dinsdag 10 januari
16.00 – 17.30 uur
Het nieuwe jaar gaan we, elkaar moois 
en liefs toewensend, samen in. Fijn als 
u erbij bent. Muzikale omlijsting zal dit 
jaar verzorgd worden door violiste Ninia 
Lazaar.

Birdie Seven 
Zondag 15 januari
16.00 – 18.00 uur
Een goed ingestudeerd ensemble met 
enkele uitstekende solisten met geprezen 
improvisatievaardigheden. Birdie Seven 
speelt jazz variërend van klassieke- en 
trad-jazz tot meer recente composities. 

Open Keuken Pilot
Zondag 29 januari
13.00 – 15.00 uur
Deze zondagmiddag gaan we een pilot 
doen. Een hobby-kok zal aan de slag gaan 
met een 3-gangenmaaltijd. Bewoners 
van Eeckenrhode die willen komen eten 
kunnen zich aanmelden. U kunt hierover 
meer lezen op pagina 12. 
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Bingo mét…
Vrijdag 3 februari
15.00 – 17.00 uur
Stichting Vrienden van Eeckenrhode 
organiseert een heuse bingo mét…
U ontvangt eind januari verdere informatie.

Lezing Ruiterstandbeelden 
door Kees van Tilburg
Dinsdag 14 februari
19.30 – 21.00 uur
Een zeer aparte en interessante lezing, 
op initiatief van de heer van Gasteren, 
bewoner van Eeckenrhode, over 
ruiterstandbeelden. Kees van Tilburg, 
schrijver van twee boeken betreffende dit 
onderwerp, komt ons boeiende verhalen 
vertellen met prachtige beelden van 
ruiterstandbeelden wereldwijd.

Modeshow
Woensdag 1 maart
11.00 – 13.00 uur
We naderen het voorjaar en dan is het 
tijd de winterkleding op te gaan ruimen 
en wellicht wat nieuws aan te schaffen. 
Modehuis Rovers komt u, het is de eerste 
keer dat zij ons komt bezoeken, verblijden 
met een mooie en uitgebreide collectie. 

Schoenenverkoop
Maandag 20 maart
14.00 – 16.30 uur
Vanaf 14.30 uur bent u welkom.

Lezing en concert Boccherini
door Dick van Gasteren
en het Ciconia Consort
Zondag 26 maart
16.00 – 18.00 uur
Op initiatief van de heer van Gasteren, 
bewoner van Eeckenrhode, komt zijn zoon 
Dick een lezing houden over het kwintet 
van Boccherini; “la musica notturna per le 
strade di Madrid”. Een fraai, makkelijk in 
het gehoor liggend stuk muziek dat deze 
middag gespeeld zal gaan worden door 
5 leden van het Ciconia Consort, onder 
begeleiding van Dick van Gasteren.

Senioren Eetpunt
Laatste woensdag van de maand 
Aanvang 13.00 uur
25 januari, 22 februari en 29 maart 2023.

Klassiek met Guus
Vrijdag, aanvang 15.00 uur 
27 januari, 24 februari en 16 maart.
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Bram op stap
Bram Rahusen verhuisde in april naar 
Eeckenrhode, kort nadat hij revalideerde 
van een heupoperatie. 

‘Er zit een metalen pen in mijn bovenbeen 
en nog een of andere kom in mijn bekken. 
Had ik maar niet moeten vallen! Toen ik 
hier kwam wonen had ik een actieradius 
van 0,0. Op een bepaald moment kon ik 
met moeite een stukje gang op en neer 
lopen. Halverwege ging het vaak niet 
meer. Het voelde alsof ik op een eiland zat. 
Mijn mobiliteit was zeer beperkt. 
Fysio therapeut René Beusen, die 
hier in huis een behandelruimte en 
fitnesstoestellen heeft vroeg mij tijdens 
een afspraak om te laten zien wat ik kon. 
Aan een rek hangend kon ik demonsteren 
dat dat niet veel was. René stelde voor om 
een plan te maken. Hij vroeg, wat wil je 
bereiken? Enkele reis Albert Heijn Den Hof 
met rollator zou geweldig zijn.’

‘Inmiddels ben ik een “legpress-fan”. 
Wat is een legpress? Dat is een stoel 
van waaruit je met je benen gewicht voor 
je uit moet drukken, moet pressen. Met 
de legpress ontwikkel ik mijn been- en 
bilspieren. Het gewicht dat ik druk hebben 
we in stappen opgebouwd. Inmiddels 
druk ik 90 kilo en ben ik volgens René 
kampioen legpress van Eeckenrhode. Ik 
ga drie maal daags naar de fitnessruimte 
om daar zelfstandig 10 keer te ‘drukken’. 
Kind kan de was doen. Bijkomend 
voordeel is dat de fitnessruimte op nog 
geen 10 meter van de voordeur van mijn 
appartement zit.’

‘Voor mij was het een eye-opener dat 
al snel nadat ik ben begonnen met de 
legpress mijn actieradius groter werd. 
René heeft mij daar echt fantastisch 
mee geholpen. Inmiddels rijd ik met de 
Buurtbus, die hier voor de deur stopt, 
naar de Albert Heijn om inkopen te doen 
en loop ik met rollator terug. Ik loop nu 
ook tot het einde van de Irenelaan en weer 
terug, dat is nog verder. Ik denk dat een 
retourtje Albert Heijn er ook nog wel in zit.’

‘We zijn de intensiteit van de training 
aan het verhogen. Nu druk ik met mijn 
rechterbeen 50 à 60 kilo. Met mijn 
linkerbeen, dat zwakker is, is dat minder. 
Ik hoop dat ik uiteindelijk de marathon 
van New York kan lopen. Het recept beetje 
wilskracht, fysio en legpress hebben 
mij veel gebracht. Als je je mobiliteit wilt 
vergroten is het zeker een aanrader!’
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Stichting Vrienden van 
Eeckenrhode wenst u 
fijne kerstdagen en een 
goed 2023.

Ook volgend jaar zetten we ons 
graag in om het leven in en rondom 
Eeckenrhode nog aangenamer 
te maken. Hebt u een goed idee? 
dan horen we het graag.

VriendenEeckenrhode@hotmail.com

Uw gift is zeer welkom. 
NL 14 RABO 032 751 00 21 
t.n.v. Stichting Vrienden van 
Eeckenrhode.
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_
Serviceflat Eeckenrhode
Irenelaan 9
5583 AD Waalre
telefoon 040 – 2282800 
www.eeckenrhode.nl
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