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Van de 
redactie

Inhoud

Nieuwe 
bewoners Colofon

‘U’ is een uitgave van Eeckenrhode.

Coördinatie en redactie  
Pascalle Jacobs, Irene Copray
Tekst Bewoners van Eeckenrhode, 
bestuur, redactie
Omslag Schilderij ‘Eenzaamheid’ van 
Frans van Baaren, fotograaf Guus Maas
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.

Herfstkleuren en herfstgeuren zijn ons 
aan het omringen. Gelukkig kunnen we 
daar, ondanks de diverse maatregelen, 
nog steeds van genieten vanaf balkon 
of tijdens een uitje of wandeling.

Voor de weerkundigen begint de herfst 
op 1 september. Rond 23 september 
begint de astronomische herfst. 
Om het ingewikkelder te maken; rond 
23 september staat de zon precies boven 
de evenaar waardoor dag en nacht overal 
op aarde even lang duren. Daarom begint 
de herfst meestal op 22 of 23 september. 
Officieel loopt de herfst van 21 september 
tot en met 20 december. 

Al met al, de redactie wenst u een prachtig 
kleurrijk najaar en veel U-magazine 
leesplezier.

We hebben verwelkomd:
– Mevrouw Heijs
– De heer Janssen
– Mevrouw Avenarius
– Mevrouw Mutsers
– De heer van de Pol
– Mevrouw van de Colk
– Mevrouw van Duivenboden
– De heer Hendricks

Binnenkort verwelkomen wij:
– Mevrouw Hoefakker

4

6

8

10

12

15

18

24

28

30

Nieuwsflitsen

Afscheidsinterview Helma Kusters

In memoriam

Activiteiten terugblik

Stichting Vrienden van Eeckenrhode

Schilderij ‘Eenzaamheid’

Interview Frans Otten

Afscheidsinterview penningmeester 
Noud van der Weerden

We hebben zonnepanelen!

Activiteiten vooruitblik 
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Terugkerende 
activiteiten Voorwoord

Oud wordt nieuw
We leven in een gekke tijd, horeca en restaurants 
zijn gesloten, (klein)kinderen mogen nog 
maar beperkt op bezoek komen, geen hand 
geven, geen knuffels of kus, maar anderhalve 
meter afstand houden. Het coronavirus heeft 
de wereld in een wurggreep. Juist in deze 
moeilijke tijd biedt Eeckenrhode haar ultieme 
meerwaarde. Samen staan we sterk, kunnen 
we elkaar steunen en zijn er binnen de corona-
regels nog steeds mogelijkheden om elkaar te 
ontmoeten. Al 60 jaar bewijst Eeckenrhode haar 
unieke kijk op ‘samenleven’.

Mijn moeder, Mieke Spackler woont al vele 
jaren in dit mooie wooncomplex, en tot voor 
kort ook mijn schoonvader Martin Verhoeven. 
Afgelopen december hebben mijn vrouw Elles 
en ik het appartement van mijn schoonvader 
overgenomen. Hij moest helaas verhuizen 
omdat zelfstandig wonen voor hem moeilijker 
werd. Daarmee werd ik naast bezoeker ook een 
klein beetje eigenaar. Toen het bestuur van de 
VvE mij dan ook vroeg om toe te treden tot het 
bestuur, heb ik natuurlijk ja gezegd.

Binnen het bestuur ga ik de rol van Noud van 
der Weerden als penningmeester overnemen. 
Mede door zijn inzet, toewijding en vooral 
financiële kennis, staat Eeckenrhode er nu goed 
voor. Noud, heel hartelijk bedankt. Even kort 
iets over mij; Ik ben Jan Spackler, getrouwd 
met Elles en samen hebben we drie kinderen. 
Eind 2020 word ik even oud als Eeckenrhode, 
60 jaar! Ik heb een bedrijfskundige achtergrond 
en was vele jaren bestuurder in de retail en 
bij de Rabobank. Nu heb ik mijn een eigen 
adviesbureau (HumanB).

Er staat komende jaren weer veel te gebeuren, 
een mogelijke nieuwbouw, als dan meer 
bewoners, een verdere verduurzaming van 

het bestaande pand, 
etc. Allemaal kansen 
om Eeckenrhode nog 
aantrekkelijker te maken. 
Lijkt me een mooie 
uitdaging.
 
Jan Spackler

Boekenclub
donderdagmiddag, 1x per 4 weken, 
Tuinzaal

Bridge voor bewoners Eeckenrhode
dinsdagmiddag, Sociëteit

Dagje Sociëteit
donderdag, 10.00-12.30 uur

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
vrijdag, 10.00 uur, Sociëteit

Zondagborrel 
vanaf 16.00 uur, Tuinzaal 

Meer informatie: receptie Eeckenrhode, 
info@eeckenrhode.nl, 040 22 82 800

Activiteiten
i.v.m. corona

onder
voorbehoud
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Nieuwsflitsen

Wie is Wie
In U magazine nummer 24 kon 
de rubriek ‘wie is wie’ worden 
opgelost. Na de oplossingen te 
hebben bekeken is mevrouw Hof, 
bewoonster, de winnaar geworden. 
Zij ontvangt een heerlijke 
slagroomtaart! Gefeliciteerd!

Zondagborrel 10 jaar
De zondagborrel is dit jaar ook jarig! 
Bewoner Atie van Tricht en Florence 
Sommer, dochter van voormalig 
bewoners echtpaar Sommer, startten 
10 jaar geleden met de gezellige en 
altijd goed bezochte Zondagborrel. 
Wellicht nu, met de vereiste afstand 
nog steeds een fijn vertier voor 
de bewoners van Eeckenrhode. 
Eeckenrhode bedankt de dames voor 
hun niet aflatende inzet en maakt 
het een keer goed wanneer er weer 
andere tijden aanbreken.

Noud en Jan
We nemen afscheid van penning-
meester Noud van der Weerden. 
Ruim 10 jaar vervulde hij deze 
functie in het bestuur van Eecken-
rhode. Zijn opvolger is onlangs in 
de Algemene Ledenvergadering 
benoemd; Jan Spackler volgt Noud 
op. Meer op pagina 24. Noud enorm 
bedankt voor alles en Jan veel 
succes en plezier in je functie.

Het wassende water
Op vrijdag 26 juni jl. was er na een 
heel lange droogteperiode eindelijk 
regen.
Die kwam met zo’n geweld naar 
beneden dat de afvoer voor het 
hemelwater het begaf. Ook de 
riolering kon het niet aan, met 
als gevolg dat bewoners Robin 
en Marijke, huismeester Frans, 
locatiemanager Pascalle en 
aannemer Peter Willems ’s nachts 
tot 4.00 uur hebben gewerkt om het 
water weg te krijgen. Op zaterdag 
werd verder gewerkt en werden 
bewoners met een berging in 
de korte gang gewaarschuwd 
hun berging na te kijken op 
wateroverlast. 
Inmiddels is de verzekering 
geregeld. U ziet aan de foto dat we 
dit nooit meer mee hopen te maken! 
Helpers enorm bedankt voor de 
hulp, het was geweldig dat jullie 
meteen klaar stonden!
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Afscheid Frans van Baaren 
Op dinsdagmiddag 27 oktober nam 
de heer Frans van Baaren afscheid 
van Eeckenrhode. 
Met een dankwoord van leden van 
de bewonerscommissie waarvan hij 
jarenlang voorzitter was, het bestuur 
en de herenborrel, werd met een 

lach en een traan 
teruggeblikt op 
de Eeckenrhode 
periode. Wij 
zullen hem op 
alle fronten 
missen en 
wensen Frans 
alle goeds op 
Berkelhof.

Helma en 
Hildegard
Receptioniste Helma Kusters gaat 
van haar welverdiende pensioen 
genieten na ruim 20,5 jaar op 
Eeckenrhode te hebben gewerkt. 
Een uitgebreid interview leest u op 
pagina 6.
Hildegard Becker, geen onbekende 
door haar vakantiewerk van afge-
lopen jaar, neemt het stokje over.  
We bedanken Helma voor haar 
geweldige inzet en gastvrijheid en 
wensen Hildegard veel succes en 
plezier op het fijne Eeckenrhode. 

Buurtbus 10 jaar
Ondanks de Coronatijd werd toch 
het 10 jarig bestaan van de Buurt bus 
gevierd. De medewerkers van Eecken-
rhode werden voor de gastvrijheid 
bedankt met een enorme taart 
met daarop een afbeelding van de 
Buurt bus voor de stand plaats Eecken-
rhode. Ook trakteerde de Buurtbus 
de bewoners met twee puzzels. Als 
het weer mogelijk is zullen we deze 
in de hal leggen zodat ze gezamen-
lijk gemaakt kunnen worden.

En dat was nog niet alles…
Eind oktober werd door chauffeurs 
van de Buurtbus een presentje afge-
geven op Eeckenrhode. Een boekje 
met gebundelde anekdotes over 
wat buurtbus vrijwilligers hebben 
mee gemaakt in de afgelopen tien 
jaren. Het boekje is inmiddels 
begonnen met een rondgang door 
Eeckenrhode en werd enthousiast 
ontvangen. Met dank aan de vrijwil-
ligers van de Buurtbus en gelukkig 
gaan ze weer gefaseerd rijden.

Ode aan Pascalle - Corona exit 
Het gedicht ‘ode aan Pascalle’ 
is anoniem ingezonden en 
gepubliceerd in de 25ste editie 
van het U magazine (zie jubileum 
uitgave, pag. 35). Tot op heden 
is het nog steeds onduidelijk wie 
het gedicht heeft ingezonden en 
daarom op deze wijze veel dank 
aan de inzender van de ode.

5



Na 20 jaar het vaste gezicht achter de 
receptie van Eeckenrhode te zijn geweest 
gaat Helma Kusters op 20 oktober 2020 
met pensioen. De redactie van ‘U’ sprak 
haar op haar een na laatste werkdag. 

Wanneer ben jij hier begonnen?
‘1 maart 2000 ben ik hier begonnen, dat 
is dus ruim 20 jaar geleden. Mijn eerste 
baan was laboratorium assistente bij 
limonadefabriek Herschi. Daarna, ergens 
in 1973, ben ik bij de kantorencentrale 
van de Amro Bank in Heerlen aan de slag 
gegaan. Mijn toekomstige man, René, 
was ondertussen voor zijn werk naar 
Eindhoven verhuisd, omdat we wilden 
gaan samenwonen zocht ik daar een baan. 
Dat werd de assurantieafdeling van de 
Amro Bank. 
Na ongeveer 4 jaar werden mijn kinderen 
geboren en ben ik gestopt met werken. 
Op een bepaald moment, nadat ik 16 jaar 
niet had gewerkt, vroeg mijn oudste zoon 
of het niet weer eens tijd werd om aan 
het werk te gaan. Ik dacht, waar bemoeit 
hij zich mee. Het was uiteindelijk wel het 
duwtje dat ik nodig had om weer wat te 
gaan doen. Via het arbeidsbureau kwam 
ik terecht bij een call-center. Dat vond ik 
verschrikkelijk werk, maar het salaris was 
wèl fijn. Van het eerst verdiende geld zijn 
we met het gezin naar Londen gegaan. 
Mijn volgende baantje was een project 
bij Nissan. Ik moest per telefoon mensen 
warm maken voor een proefrit met een 
Nissan Almera. Na Nissan ging ik werken 

bij de gemeente Waalre en daarna bij 
Suurland, een maker van gemeentegidsen. 
Omdat ik goed met de tekstverwerker 
WP (WordPerfect) kon werken kon ik bij 
Eeckenrhode aan de slag. Dit was fijn 
omdat het veel dichter bij huis was.’

Hoe was dat in de eerste jaren op 
Eeckenrhode? 
‘De eerste jaren was het een beetje stijfjes; 
je mocht absoluut geen “hallo” zeggen 
tegen een bewoner, maar altijd goede 
morgen of middag mevrouw of meneer 
met de naam erachter. Dit vond ik wel 
iets hebben. Nu is het ietsjes losser, is 
meer van deze tijd; is ook prima. Wat niet 
veranderd is: Eeckenrhode was en is een 
warm huis waar het fijn is om te werken, 
zowel met bewoners als met collega’s.’

Wat maakte het werken op 
Eeckenrhode bijzonder? 
‘Ik heb in de afgelopen 20 jaar veel 
bewoners goed leren kennen. En door 
de jaren ook afscheid moeten nemen 
van veel bewoners. Bij degene waar ik 
een nauwe band mee had, raakte mij 
dat soms heel erg. Ik heb vorig jaar 
gezondheidsproblemen gehad. Alle 
reacties van bewoners en collega’s waren 
hartverwarmend. De laatste tijd hebben 
veel mensen gezegd het jammer te vinden 
dat ik stop. Dat doet mij goed. Beter zo 
dan dat mensen blij zijn dat ik ga.’ 

“ Ik vind het leuk om 
mensen te helpen” 

Afscheidsinterview Helma Kusters 
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Jij kunt moeilijk ‘nee’ zeggen. 
Wanneer heb je een verzoek van een 
bewoner moeten weigeren?
‘Dat kan ik mij eigenlijk niet herinneren. 
Ik heb altijd geprobeerd een antwoord 
te vinden, met een oplossing te komen. 
Nee-verkopen zit niet in mijn aard.’

Speciale herinneringen
‘Er hebben veel bijzondere mensen 
op Eeckenrhode gewoond. Ik heb veel 
mooie momenten meegemaakt. Het is wel 
voorgekomen dat ik er met een bewoner 
op uit ging. Zo heb ik bijvoorbeeld met 
een bewoonster het Van Abbe Museum 
bezocht en de Tinteltuin in Eersel. In die 
tuin hebben we bloemen geplukt in de 
pluktuin. Ook ben ik vaker met bewoners 
naar concerten in het Muziekgebouw 
geweest. Een keer vroeg een bewoner of 
ik knoopsgaten in de mouwen van zijn 
witte hemd kon maken. Ik met de beste 
bedoelingen met het hagelwitte hemd naar 

huis. Net díe keer lekte mijn naaimachine 
olie, wat nooit eerder was gebeurd. 
De mouw was zwart. Dat was wel even een 
- HELP - moment.’

Wat ga jij missen?
‘Ik zal missen dat ik geen onderdeel meer 
zal uitmaken van deze fijne en mooie 
werkomgeving. Ik zal de bewoners en 
natuurlijk de collega’s gaan missen. Het 
voelt toch een beetje als een grote familie. 
Kortom het gevoel onderdeel te zijn 
geweest van een klein dorpje waar ik nu 
afscheid van neem.’

Wat gaan we missen als jij weg bent? 
‘Niet veel - lacht. Niemand is onmisbaar. 
Mijn collega’s Dana en Caroline doen het 
heel goed. En mijn opvolger Hildegard 
gaat mijn plekje prima opvullen. Ik heb 
door de jaren heen van bewoners wel 
eens gehoord dat ik een luisterend oor 
ben geweest. Ik heb mij altijd makkelijk 
kunnen verplaatsen in het wel en wee van 
onze bewoners. De laatste jaren vond ik 
het moeilijker als het minder goed ging 
met bewoners. Dat deed mij dan meer dan 
voorheen.’

Hoe ziet jouw toekomst eruit?
‘Ik ga een cursus volgen om eetbare 
paddenstoelen te vinden, wil o.a. meer 
tijd gaan besteden aan koken, creatieve 
dingen doen, leuke dingen met mijn 
3 kleinkinderen doen en wat vaker naar 
het theater en de bioscoop. 
We gaan volgende week slapen en eten bij 
Jonnie en Therèse Boer (3-sterren kok). 
Door Corona hebben we alle vakanties 
moeten afzeggen en het nodige geld 
bespaard. Nu ik met pensioen ga dachten 
we iets bijzonders te gaan doen.
Ik zal mijn gezicht nog wel eens laten 
zien op Eeckenrhode. Misschien ga ik als 
vrijwilliger bij Eeckenrhode aan de slag. 
En verder zien we het wel.’ 
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Betty Fentener van 
Vlissingen-Hoogenboom

17 april 1927 - 15 juli 2020

Geboren in Londen, haar laatste jaren 
doorgebracht in Waalre en daartussen 
in vele landen en plaatsen gewoond.  
Vanuit Helmond waar we ons na ons 
trouwen hebben gesetteld zijn we in 
2014 met veel plezier op Eeckenrhode 
komen wonen. Betty genoot van het 
deelnemen aan allerlei activiteiten, 
van het bijwonen van concerten op de 
zondag tot de Sociëteit op donderdag. 
En natuurlijk de gezamenlijke koffie, 
maaltijden en de zondagborrel. 

Ze zat ook in de projectgroep die 
zich bezighield met de renovatie van 
Eeckenrhode, een enorm project maar 
met een heel mooi eindresultaat. Betty 
bedacht de naam ‘De Tuinzaal` voor de 
zaal beneden, een mooie herinnering 
aan haar.
 
Ik wil alle medewerkers en de zorg 
bedanken voor alle hulp die Betty 
ontvangen heeft.

Jan Herman Fentener van Vlissingen

Ille Priem
11 februari 1928 – 1 februari 2020

Woonde samen met Mieke sinds 
december 2018 met veel plezier op 
Eeckenrhode. 
 

Zijn arbeidzaam leven speelde 
zich grotendeels af in Brabant in 
de gemeente Waalre als Directeur 
Gemeentewerken en later als Directeur 
Technische Dienst van de zuidelijke 
Kempen. Hij heeft intensief aan het 
leven deelgenomen met heel veel liefde 
voor het gezin en werk. In zijn eigen 
woorden: “Het was goed zo. Met heel 
veel dank aan mijn vrouw Mieke, de 
kinderen en al degenen die dit voor 
mij mogelijk maakten”.

In memoriam

8

wintereditie



Len van Eck-Karman
8 september 1938 – 29 juli 2020

Bedroefd hebben wij 29 juli jongstleden 
afscheid moeten nemen van onze 
moeder, schoonmoeder en oma. Op 
81-jarige leeftijd is zij plotseling maar 
ook niet geheel onverwacht van ons 
heengegaan.  
De kracht van onze moeder is dat 
ze altijd voor mensen klaar stond. 
Hierdoor vergat ze vaak tijd voor 
haarzelf in te ruimen.  
Toen mijn vader en moeder in 
Eeckenrhode introkken in 2010 waren 
ze fit en genoten samen en met andere 
bewoners van ritjes op de scootmobiel. 
Op navolging van het landelijk advies 

werd er tijdens 
de corona 
periode minder 
bezoek mogelijk 
en dat was voor haar en ons een zware 
tijd. Gelukkig had ze in het huis veel 
steun en vriendschap van José, Corrie 
en het verplegend personeel. 
 
Daar zijn we heel dankbaar voor. 
Wij zullen met plezier terugdenken aan 
de goede steun die we gehad hebben.

Namens de familie, Menno van Eck

Harry Nienhuis
28 april 1937, Eindhoven - 13 januari 2020, Veldhoven

Als wij aan papa denken, herinneren wij 
zijn ongelofelijke geduld en vertrouwen. 
Geduld voor hoofdzaken en bijzaken.
Werken bij Philips en in heel veel 
clubjes als secretaris. Papa onderhield 
zijn eigen groentetuin en was altijd 
bezig zoals een vader dat is. Samen als 
gezin naar zee, naar Zoutelande, waren 
onvergetelijke tijden.

Na steeds wat meer afhankelijk van 
zorg te zijn geworden werd de stap naar 
Eeckenrhode gezet.
Papa was een man van weinig woorden 
en genoot van zijn nieuwe woonplek. In 
november 2019 brak hij zijn heup. Toch 
onverwacht was er het einde… op een 
zonnige maandagmorgen in januari. 
Zacht en samen hebben we afscheid 
genomen en denken we terug aan een 
lieve vader en het onvoorwaardelijke 
vertrouwen wat wij van hem hebben 
gehad.

Met liefde, Ingeborg, Myrte en 
Klaas Doeke
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Activiteiten terugblik
Vanwege Covid-19 omstandigheden 
zijn vanaf 10 maart diverse activiteiten 
geannuleerd. Gelukkig heeft Stichting 
vrienden van Eeckenrhode het mede 
mogelijk gemaakt om in samenwerking 
met team Eeckenrhode diverse activiteiten 
te kunnen laten plaatsvinden. In het artikel 
op pag. 12 wordt u op de hoogte gebracht 
van de werkwijze en de activiteiten van de 
Stichting. Toch hebben we het afgelopen 
jaar veel mogen beleven… 

Nieuwjaarsborrel
Gezellig als altijd vond deze plaats op 
9 januari en werd muzikaal begeleid door 
pianist Leo Willemen.

Filmavond met Ton en Yvon
Op maandagavond 20 januari werd een 
prachtige film vertoond over Antartica.

De tweede film werd vertoond op 17 
februari met als thema: Zuidelijk Afrika.
We verheugen ons op nog veel meer 
moois.

Stanza presenteert Willem Wilmink
De Neerlandicus Willem Wilmink (1936–
2003) schreef vanaf 1965 gedichten, 
essays, liedjes en proza. Een veelzijdig 
en getalenteerd man. 
Stanza vertolkte diverse gedichten naar 
prachtige songs. Het was ontroerend 
speels en herkenbaar wat ze op zondag 
9 februari ten gehore brachten. 

Valentijnsdag
14 februari werd er tijdens de koffie om 
11 uur aandacht besteed aan Valentijn.

Appeltaartconcert
Op zondag 8 maart werd een klassiek 
concert georganiseerd met als 
bijzonderheid appeltaart met slagroom.
Een hele gezellige middag en tevens de 
laatste voor een langere periode… waar 
we toen nog geen weet van hadden.

Pasen
Geen Paaslunch, geen paasfair maar wel 
een buitengebeuren georganiseerd door 
de stichting Vrienden van Eeckenrhode 
inclusief stoepkrijten. Daarnaast verzorg de 
team Eeckenrhode ‘Pasen aan de deur’. 
Gekookte eitjes, een prachtig werkje 
gemaakt, in boekvorm, door kinderen van 
groep 6 en 7 van Basisschool De Meent. 
Dit alles werd te samen, met een bos 
bloemen uit naam van Anbo, per deur 
afgegeven. 

Koningsdag
Een geurig en kleurig zeepje (‘veel 
handen wassen’ was het motto) kregen 
de mensen op 27 april aan de deur. Een 
leuke bijkomstigheid was dat sommigen 
in eerste instantie dachten dat het 
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snoepgoed was, totdat het wat dichter 
bij de mond werd gehouden en men een 
heerlijke zeeplucht rook. Karel de Jong 
verraste iedereen, zowel aan de voor- 
als achterkant van het gebouw, met zijn 
bekende en vrolijke optreden. 

De 25ste editie jubileumuitgave
U Magazine
Wat een inbreng! Het was ontroerend 
hoeveel poëzie er werd aangereikt. Het 
werd een jubileumuitgave van 40 pagina’s. 
Een prachtig naslagwerk. Aan iedereen 
een dankjewel voor zijn of haar inbreng. 

Bevrijdingsdag 
5 mei
Het duo ‘All Round 
Music’ met John 
van de Ven en 
Theo Spanjers 
kwam op 5 mei, een 

prachtige en mooie warme dag, muziek 
ten gehore brengen. Het was genieten van 
de internationale evergreens en ook het 
buiten zijn.

Stichting Philomela
Op donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag, 
kwamen twee leden van stichting 
Philomela prachtig pianospel en zang ten 
gehore brengen. Met prachtig weer was 
het genieten in de tuin. 
Het optreden werd deels gesponsord door 
ASML. Een prachtig gebaar in deze tijd.

1 juni 2de pinksterdag
Franse chansons en heerlijk weer. Wat 
hebben we geboft met het weer deze 
zomer want daardoor was het mogelijk om 
diverse activiteiten buiten te organiseren. 
Edouard bracht met zijn speciale humor 
en mooie accent weer een glimlach op 
ieders gezicht.

Indonesische middag
Op zondag 16 augustus was het druk in de 
Tuinzaal. De ‘Melati dancers’ en zangers 
van ‘Hotel Batavia’ kwamen optreden. 
Helaas zonder groots buffet maar met 
lekkere hapjes en een drankje werd het al 
met al een mooie middag. 

60 jaar Eeckenrhode
Koffie met gebak, een prachtige vlag die 
aangeboden werd door stichting Vrienden 
van Eeckenrhode, muziek door DJ William 
Vandijck en een ‘lang zal hij leven’ voor 
Michael Klok. Wij hopen dat we het jubileum 
in 2021 op grootse wijze kunnen gaan 
vieren. Wat in het vat zit verzuurd niet!

Mevrouw Balk 100 jaar!
30 Augustus werd samen met familie en 
genodigden de 100ste verjaardag van 
mevrouw Balk gevierd.

Filmavond met Ton en Yvon
Maandagavond 5 oktober werd de film 
vertoond over Guatemala. Een prachtige 
reis door het land, begeleid door Ton en 
Yvon Roodeweel.

Dudok
Het Dudok Quartet Amsterdam, een van 
de meest veelzijdige en aansprekende 
strijkkwartetten van dit moment, 
verzorgde op zaterdag 17 oktober een 
concert dat in het teken stond van het 
60-jarig jubileum. Een ode aan Brahms. 
Professioneel, prachtig, bevlogen… 
gewoonweg fantastisch. Met dank aan 
Eeckenrhode Waalre cv die dit concert 
mogelijk heeft gemaakt.
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Op 1 januari 2019 is Stichting Vrienden 
van Eeckenrhode van start gegaan. De 
directe aanleiding voor de oprichting van 
de Stichting Vrienden van Eeckenrhode 
was een grote schenking die Eeckenrhode 
ontving van een familie van een bewoner.
Het oogmerk van de schenking was 
om er ‘iets leuks mee te doen voor de 
bewoners van Eeckenrhode’. De VVE zag 
dit niet als haar taak, daar zij zich vooral 
bezighoudt met het onderhoud van ons 
gebouw, de tuin en het organiseren van 
dienstverlening; de meer noodzakelijke 
dingen dus.
De Stichting Vrienden van Eeckenrhode 
wil zich hier, met deze schenking als 
startkapitaal wél voor inzetten en heeft 
daarnaast ook het woongenot van de 
omwonenden meegenomen in haar 
doelstelling.
Door deze verbreding van de doelstelling 
kan de Stichting aangemerkt worden 
als een SBBI. Dat staat voor een Sociaal 
Belang Behartigende Instelling. Over de 
schenkingen die gedaan worden aan een 
SBBI hoeft geen schenkbelasting betaald 
te worden. Maar we hopen daarmee ook 
te bereiken dat Eeckenrhode en haar 

inwoners meer onderdeel gaan uitmaken 
van de buurt.

Het bestuur van Stichting Vrienden van 
Eeckenrhode bestaat uit een externe 
voorzitter, 2 bewoners van Eeckenrhode 
en een lid van het bestuur van de VVE.
In de afgelopen 2 jaar heeft Stichting 
Vrienden van Eeckenrhode, naast het 
startbedrag nog ongeveer 11000 euro 
ontvangen.
De inkomsten worden gevormd door:
–  schenkingen en legaten, 
–  acties zoals een rommelmarkt, 
–  verkoop van goederen die geschonken 

worden bij het leegruimen van een 
woning of overbodige huisraad bij 
inhuizen, 

–  opbrengst van de verkoop van 
ansichtkaarten. 

Om een goed beeld te krijgen van de 
wensen van de bewoners is hen de vraag 
gesteld: wat zou voor u het wonen in en 
rond Eeckenrhode nóg fijner maken?
Met die ideeën is het bestuur aan de slag 
gegaan.

Nu de Stichting Vrienden van Eeckenrhode bijna 
2 jaar bestaat meent het bestuur dat het goed is 
om u, als bewoners van Eeckenrhode iets meer te 
vertellen over de stichting, wat we in de afgelopen 
twee jaar hebben gedaan en natuurlijk ook wat we 
in de komende tijd graag voor u willen doen.
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2019
In veel reacties werd gewezen op de 
mogelijkheid om van de tuin meer een 
beleving te maken. Tel daarbij op dat 
het bestuur van de Stichting Vrienden 
van Eeckenrhode ook graag meer 
‘natuur’ in de tuin wilde en het idee 
voor een vlindertuin met insectenhotel 
was geboren. Een deel van de tuin 
werd hiervoor opnieuw aangelegd, 
van paden en een terras voorzien en 
samen met bewoners ingezaaid met 
een bloemzaadmengsel waar insecten 
en vlinders op af komen. Het prachtige 
insectenhotel, mede mogelijk gemaakt 
door de familie Rieck, vormt het middel-
punt van de vlindertuin. 

Dit jaar hebben al veel bewoners, maar 
ook omwonenden een wandeling gemaakt 
door of langs deze kleine natuur-oase en 
ook in de komende jaren zal het in deze 
mooie tuin prettig zijn om te genieten van 
wat er bloeit en fladdert. 

Op de warmste dag van 2019 zorgde de 
Stichting Vrienden van Eeckenrhode voor 
een Italiaanse ijscoman in de Tuinzaal, 
die voor de bewoners een heerlijk ijsje 
maakte. 

2020
Het plaatsen van een AED (defibrillator) 
in de hal van Eeckenrhode was ook 
onderwerp van het wensenlijstje. Daarbij 

is het belangrijk dat de AED in geval van 
nood ook voor buurtbewoners dag en 
nacht bereikbaar is.
Begin dit jaar is de AED opgehangen, 
hebben we alle buurtbewoners hierover 
geïnformeerd en hebben we de AED 
aangemeld bij de gemeente. Hierdoor 
krijgen gediplomeerde AED-hulpverleners 
de locatie van onze AED op hun telefoon 
gemeld als zij worden opgeroepen in een 
noodsituatie. Maar ook voor onze eigen 
bewoners kan de AED gebruikt worden als 
zij dat wensen.

En toen werden we overvallen door 
Corona en konden veel van de gezellige 
activiteiten, die normaal in de Tuinzaal van 
Eeckenrhode worden georganiseerd, niet 
meer doorgaan.
Voor de Stichting Vrienden van 
Eeckenrhode was dit de aanleiding om 
diverse buiten activiteiten te bedenken.
We starten met een draaiorgel dat op 
diverse plaatsen rond Eeckenrhode 
vrolijkheid heeft gebracht. Gezellige 
klanken die iedereen vanaf zijn balkon 
kon horen. 
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Uw enthousiaste reacties motiveerde 
het bestuur om nog meer “opvrolijk” 
activiteiten te bedenken. De kleurige 
steltlopers, vrolijke accordeonmuziek, 
streetdancers op het gazon, trompet-
klanken, de paasversiering in de tuin 
en natuurlijk het Buiten Bewegen met 
fysiotherapeut Liza. Allemaal bedoeld 
om de sleur van het binnen zitten te 
doorbreken en wat vrolijkheid brengen. 
En allemaal vanaf uw balkon te zien. 

Helaas kon ook vanwege de corona-
maatregelen het 60-jarig bestaan van 
Eeckenrhode maar heel bescheiden 
gevierd worden. Het cadeau dat de 
Stichting Vrienden van Eeckenrhode in 
petto had voor het jarige Eeckenrhode, 
een mobiele geluidsinstallatie, hebben we 
vooruitlopend op de verjaardag al in mei 
aan Eeckenrhode geschonken.

Daardoor konden we immers de vrolijke 
buitenmuziek en het Buiten Bewegen 
mogelijk maken. 

Maar voor de ‘echte’ verjaardag op 
25 augustus hadden we nog een extra 
cadeau. Een wens van veel bewoners; een 
betere herkenbaarheid van ons gebouw. 
De grote vlag met onze naam, die vanaf 
die dag trots wappert bij de ingang van 
Eeckenrhode. 

In 2019 en 2020 heeft de Stichting 
Vrienden van Eeckenrhode ongeveer 
10500 euro uitgegeven voor alle boven -
g enoemde activiteiten en cadeaus.

En zo naderen we het eind van dit 
bewogen jaar. Ook in 2021 wil het bestuur 
van Stichting Vrienden van Eeckenrhode 
zich weer inzetten voor bewoners en 
omwonenden van Eeckenrhode.
Heeft u daarvoor een leuk idee, laat het 
ons weten. Dat kan met een briefje aan de 
Stichting dat u afgeeft bij de receptie. 
Samen maken we wonen in en om 
Eeckenrhode nóg prettiger.

Hanneke Balk, Monique Krikhaar, 
Marianne Govers, Cor Stehouwer
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‘Eenzaamheid’
Tijdens het verwerken van het 
verlies van mijn jongste dochter 
en daarna van mijn partner 
en ook van mijn ex-vrouw 
kwam de problematiek van 
het coronavirus.

Omdat ik ook tot de kwetsbare categorie 
behoor werd dringend verzocht om zoveel 
mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te 
ontvangen.

Deze contactloze periode maakte dat ik de 
stilte en eenzaamheid op een bijzondere 
manier heb ervaren en behoefte voelde 
om deze gevoelens te uiten door weer te 
gaan schilderen.

Eén en ander heeft geresulteerd in dit 
schilderij gebaseerd op een surrealistisch 
landschap in een nachtelijke situatie 
zonder enige begroeiing of levensteken. 
In dit landschap heb ik mezelf heel nietig 
afgebeeld op een plek van waaruit je 
diverse mogelijkheden hebt om naartoe 
te gaan maar welke je ook kiest, alles is 
onzeker en eenzaam.

De zwart/wit verhouding en de 
kleuren rood en terra versterken deze 
eenzaamheid.

F.C.J. van Baaren
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Elektrotechnisch installatiebedrijf  
. 

Wij denken graag met u mee!  
Zowel voor, tijdens als na de werkzaamheden. 

... 
Ontwerp en aanleg van: 

 ●   Elektra installaties 
 ●   Laadpalen E-auto 
 ●   (Led)verlichting 
 ●   Keuring & inspectie 

. 

. 
Swinkels Elektro 
Mgr. v.d. Venstraat 29 
5482 EK Schijndel 
 
* Onderdeel van Swinkels E-tech groep B.V. 

Uw partner in zonnepanelen

Smart Energy Concept B.V.
Molendijk-Zuid 23C, 5482 WZ Schijndel

Telefoon: 088 - 130 02 50
www.smartenergyconcept.com

E-mail: administratie@smartenergyconcept.com 

Als Sinterklaas binnenkort de daken weer op gaat,
moet hij steeds vaker balanceren tussen de zonnepanelen.

Wij vinden dat niet zo vreemd.

Zonnepanelen zijn niet alleen een investering
in een duurzame wereld, maar ook

een directe besparing op de energierekening.

Meer weten over de mogelijkheden van
zonnepanelen voor uw dak?

Vraag een vrijblijvende offerte afspraak
met onze expert aan.

(Hij heeft van de Sint wat lekkers gekregen om uit te delen)

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

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

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

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

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

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

16

wintereditie



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.

17

wintereditie



Hoe heeft uw jeugd eruit gezien?
‘Ik ben in 1934 geboren aan de Parklaan 
in Eindhoven. Mijn vader heette Frans 
Otten en mijn moeder Anna Philips. Mijn 
grootvader Anton Philips was mede-
grondlegger van Philips. Ik had een 8 jaar 
oudere broer, Jan-Diederik, we noemden 
hem Diek. In opdracht van mijn ouders 
werd in 1936 gestart met de bouw van 
het Grote Heihuis op het terrein van 
Eindhovensche Golf. Daar heb ik vanaf 
mijn 4e gewoond. En in mijn latere leven 

ben ik daar met mijn vrouw gaan wonen 
en heb daar gewoond totdat ik naar 
Eeckenrhode verhuisde. Overigens is mijn 
vrouw een half jaar na onze verhuizing 
in 2000 overleden. Een hele verdrietige 
periode.
Vanaf mijn 6e tot mijn 11e jaar, tijdens de 
2e wereldoorlog heb ik met mijn ouders 
en grootouders in de VS gewoond, in 
Larchmont, iets ten Noorden van New 
York. Mijn ooms en tantes bleven tijdens 
de oorlog in Nederland. De verhuizing naar 
de VS had te maken met een verplaatsing 
van de bestuurszetel naar de ‘vrije wereld’, 
ter bescherming tegen de Duitsers. De 
familie die in Nederland bleef hield zich 
bezig met de, zo goed en zo kwaad als 
dat ging, voortzetting van de Nederlandse 
activiteiten. Nadat we in het najaar van 
1945 terugkwamen in Nederland ging ik 
naar de Nutsschool aan de Reigerlaan 
in Eindhoven, volgens mij bestaat die 
school nog steeds. Daarna volgde 
ik het Lorentz Lyceum, heb daar een 
geweldige tijd gehad. In mijn opvoeding 

Het verhaal van 
Frans de Tweede

Interview Frans Otten

De redactie van ‘U’ sprak met Frans Otten, 
oud-bestuurder van Philips en zoon van Frans Otten, 
oud-voorzitter Raad van Bestuur van Philips en 
schoonzoon van Anton Philips, één van de grondleggers 
van Philips. Het gesprek ging natuurlijk over, hoe kan 
het ook anders, Philips. Maar ook over tennis, sociale 
bewogenheid en de relatie met zijn gezin.

Frans samen met zijn vrouw en 
dochter Isabel.
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werd ik gestimuleerd om breed actief te 
zijn en ook naast mijn school en studie 
activiteiten te ontplooien. Ik ben op het 
Lorentz bestuurlijk actief geweest in de 
leerlingenvereniging als sportcommissaris 
en als voorzitter.’
‘Na afronding van de middelbare school 
ben ik in 1954 rechten gaan studeren in 
Leiden en lid geworden van het studenten-
corps Minerva. Ik ben daar voorzitter 
geworden van de muziekvereniging en 
heb daar in 1958-1959 in de “senaat” 
gezeten, verantwoordelijk voor de 
subverenigingen. Ook ben ik tijdens mijn 
studietijd secretaris van de Nederlandse 
studentenraad geweest.’ 

Hoe was het om op te groeien als 
onderdeel van de Philips-familie?
‘Ik had een gevoel van trots. Overigens 
waren mijn ouders heel bescheiden en 
zwelgde ze niet in de status die hoorde 
bij de positie die ze hadden. Ik was 
trots, maar voelde mij niet beter dan 
anderen. Philips was ook in mijn jeugd 
al een groot bedrijf. Ik heb altijd een 
enorme bewondering gehad voor mijn 
vader. Hij was een geweldig bestuurder, 
sommigen zeggen dat hij misschien 
wel de beste bestuurder is geweest die 
Philips heeft gehad. Hij heeft daar van 
1939 t/m 1961 aan het roer gestaan en 
ook de wederopbouw na de oorlog geleid. 
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Ondanks de grote verantwoordelijkheid 
die mijn vader droeg heb ik nooit het 
gevoel gehad tekort te zijn gekomen in 
mijn jeugd aan de aandacht van mijn 
vader. Hij was heel sportief. Ik heb 
veel met hem getennist, geskied, berg 
beklommen. Die liefde voor sport heb 
ik van mijn vader overgenomen. In mijn 
jeugd gingen we ieder jaar skieën in 
Lenzerheide en in de zomer naar Crans 
Montana om te golfen, tennissen en 
vakantie vieren. In mijn jeugd was het 
reizen zoals we dat nu kennen heel 
ongebruikelijk. Ter illustratie, ik heb de 
Middellandse Zee voor het eerst pas 
gezien toen ik in Frankrijk ging werken.’

Op het verkeerde been
‘Toen ik 17 jaar oud was werd een 
hartafwijking geconstateerd. Ik zou een 
te nauwe aorta hebben. Ik moest mijn 
sportambities laten varen. Ik stopte tot 
mijn grote spijt met tennissen terwijl 
ik kampioen was van mijn middelbare 
school. Ik heb mij toen gestort op het 
golfen, niet onverdienstelijk, heb handicap 
3 gespeeld en ben ook lid geweest van 
het Nederlandse golf jeugdteam. Als ik 
niet had gekozen voor een senaatspositie 
van mijn studentenvereniging was ik 
denk ik nog wel verder gekomen met 
het golfen. Ik dacht toen dat de senaat 
belangrijker zou zijn voor mijn toekomst 
dan mijn golfprestaties. 24 jaar later 
is geconstateerd dat er een verkeerde 
diagnose was gesteld. Aan mijn hart 
mankeerde niets, gelukkig.’

En natuurlijk bij Philips aan de slag
‘Na mijn studie ben ik een jaar stage 
gaan lopen bij verschillende afdelingen 
van Philips waarna ik commercieel 
medewerker werd bij Philips Frankrijk. Ik 
hield mij bezig met verkoopondersteuning 
van Philips-distribiteurs. In de laatste 
periode ben ik plaatsvervangend 

chef van het nieuwe filiaal in Limoge 
geweest. En na Frankrijk heb ik bij 
de beeldbuizengroep, electronics, 
components en materials gezeten.’

‘Ik heb mijn vrouw, een Française, ontmoet 
in een tentje aan de Champs Élysées. Zij 
had in de Franse Studentenraad gezeten, 
ik in de Nederlandse. Dat was een leuk 
eerste gespreksonderwerp. Een weder-
zijdse kennis had ons met elkaar in 
contact gebracht. Het was ‘love at first 
sight’. Ik heb haar aan mijn ouders voorge-
steld in hun chalet in Crans Montana. Kort 
daarna zijn we verloofd en in hetzelfde jaar 
(1964) in november getrouwd. We hebben 
het tot aan haar overlijden in 2000 met 
elkaar volgehouden.’

‘Mijn oudste kind, Isabel is geboren in 
1965, zoon Frans (de derde) in 1967 en 
mijn jongste, Christian is geboren in 1971. 
Toen woonden we in Spanje, in Barcelona. 
Daar was ik directeur van een commerciële 
organisatie van Philips die zich bezig hield 
met de verkoop van componenten aan 
Spaanse fabrikanten. We hebben daar 
4 jaar gewoond, het hele gezin heeft daar 

Vader Frans Otten (de 1e).
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Spaans leren spreken. In 1972 kwamen 
we terug in Nederland en ben ik in een 
aantal commissies terecht gekomen van 
waaruit ik op een meer beschouwende 
manier naar de Philips organisatie kon 
kijken. De commissies hielden zich 
bezig met organisatie-ontwikkeling, 
externe betrekkingen en strategie. 
Philips was in die tijd veel bezig met de 
relaties met stakeholders. Daarbij werd 
gekeken naar en verantwoordelijkheid 
gevoeld bij de belangen van onder meer 
klanten, medewerkers, leveranciers en 
de samenleving in brede zin. Philips was 
al sinds de jaren ’30 maatschappelijk 
betrokken. Er werd geïnvesteerd in 
maatschappelijke infrastructuur zoals het 
Philips Ontspanningsgebouw, diverse 
sportverenigingen waaronder PSV, ETOS 
en onderwijs. Philips heeft in die jaren een 
sociale reputatie opgebouwd. In de jaren 
’80 kwam die onder druk te staan doordat 
het Angelsaksische kapitalisme de norm 
werd ook in West-Europa. Het draaide op 
een bepaald moment alleen maar om de 
aandeelhouders en korte termijn winst. 
Dat staat enorm ter discussie. Je zou 
kunnen zeggen dat Philips begin-midden 
20ste eeuw zijn tijd ver vooruit was. Dat 

sociale gezicht werd beïnvloed door de 
normen en waarden van de familie, die 
ook sterk vertegenwoordigd was in de 
leiding van het bedrijf. Na die commissies 
ben ik voorzitter geworden van de afdeling 
Sociale Zaken. Deze afdeling hield zich 
bezig met personeelszaken in brede zin. In 
1977 ben ik in de Raad van Bestuur (RvB) 
gekomen met de verantwoordelijkheid 
Sociale Zaken en Externe Betrekkingen.’

Was dat omdat dit vanuit de familie 
werd verwacht?
‘Ja, en omdat ik dit zelf graag wilde. Dat 
was wel even wennen. Ik was toen voor die 
positie met 43 jaar jong. Ik kwam tussen 
zeer ervaren bestuurders. Overigens, er 
zaten toen nog geen vrouwen in de RvB. 
Het onderhouden van externe relaties 
werd mijn belang rijkste verantwoordelijk-
heid. Ik vertegen woordigde Philips toen 
ook bij werk gevers vereniging VNO, ben 
daar een tijdje vice-voorzitter geweest 
in de tijd dat Chris van Veen voorzitter 
was. Na mijn RvB positie ben ik voor-
zitter geworden van de commissie die de 
Philips organisatie in Nederland moest 
herstructureren. Tot dat moment werd 
Philips Nederland geleid door de RvB. 

Frans, samen met kleinkinderen Anique, Olivier en Frans (de 3e) (vlnr).
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We hebben in die tijd de Nederlandse 
organisatie opgesplitst in een interna-
tionale- en Nederlandse organisatie. 
Landen buiten Nederland mochten niet de 
indruk krijgen dat Philips Nederland werd 
voor getrokken door de RvB. Een hele 
complexe operatie. In die tijd werkten er 
circa 100.000 medewerkers voor Philips 
alleen al in Nederland. Ik kan mij herin-
neren dat we maar liefst 65 adviesaan-
vragen bij de verschillende onderne-
mingsraden hebben voorgelegd. Toen we 
die structuur veranderde was ik verant-
woordelijk voor de Nederlandse Raad 
van Bestuur. Na die reorganisatie ben ik 
weer toegetreden tot de RvB en verant-
woordelijk geworden voor een aantal 
hoofdorganisatie onderdelen waaronder 
PIT, Medical Systems en kleine huis-
houdelijke apparaten en een aantal regio’s. 
Door verschil van inzicht binnen de RvB 
heb ik op een gegeven moment een stap 
zijwaarts gezet. Ik was het er niet mee 
eens dat Medical Systems in de etalage 
werd gezet. Hoewel uiteindelijk besloten 
is om Medical Systems niet te verkopen 
schuurde het enigszins in de bestuurs-
kamer. Dat was voor mij de belang rijkste 

reden om te stoppen als bestuurder. Na 
een aantal moeilijke decennia heeft Philips 
na een strategische heroriëntatie gekozen 
voor een focus op de medische markt en 
is daardoor nu zeer succesvol.’

Hoe was het om op zo’n machtige 
positie te zitten?
‘Dat voelde heel natuurlijk aan. Het was 
mij met de paplepel ingegoten. Het lag in 
een logische lijn met de carrières van mijn 
vader en grootvader. Ook mijn broer heeft 
carrière gemaakt binnen Philips en heeft 
het geschopt tot technisch directeur van 
de lichtdivisie, toen een van de grootste 
divisies van Philips.’

Terugkijkend op uw tijd bij Philips, zijn 
er zaken die u met de kennis van nu 
anders zou hebben gedaan?
‘Achteraf gezien had ik nog zwaarder 
willen inzetten op het stakeholders 
manage ment binnen Philips als 
tegen wicht tegen de verheerlijking 
van het Angelsaksische model en 
aandeelhouderswaarde. Het sociale 
gezicht van Philips behoorde decennia 
lang tot de identiteit van Philips. En heeft 
het bedrijf ook heel veel gebracht. Met de 
kennis van nu was toen te sterk sturen op 
de korte termijn niet de juiste keuze.’

Zagen ze u ook wel eens thuis?
‘Ik heb dit allemaal kunnen doen omdat 
ik van mijn vrouw de ruimte kreeg om 
carièrre te maken binnen Philips. Ik heb 
ook altijd tijd kunnen vrij maken voor de 
kinderen. Ik ben coach geweest van een 
hockeyteam en van het tennisteam van 
mijn oudste zoon. In Spanje hadden we 
een zeiljacht, een tweemaster. We hebben 
veel gezeild met de kinderen en met hun 
vrienden. Naar Ibiza, Formentera. Ik kan 
goed zeezeilen. Ik was altijd stuurman, 
maar we hadden ook steeds een 
professionele schipper aan boord.’ Heeft 

Catherine Otten-Oudot, 
de vrouw van Frans.
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u uw kinderen geholpen met hun scholen? 
Lachend: ‘Ze hadden niet veel hulp nodig.’

En toen met pensioen?
‘Nee. In 1990 ben ik gestopt bij Philips. Kort 
daarna ben ik voorzitter geworden van de 
Commissie Toptennis van de Tennis bond 
en lid van het dagelijks bestuur. Ik hield me 
bezig met de ontwikkeling van toptennis 
in Nederland. Ik was nauw betrokken bij 
de selectie van Nederlandse toptennissers 
voor diverse landenwedstrijden. Dat was 
een fantastische tijd omdat we in die tijd 
de beste tennissers hadden; Krajicek, 
Siemerink, Haarhuis en Koevermans. Ik 
was erbij toen Kraijcek Wimbledon won! 
Geweldig! Ik heb veel Grand Slams bijge-
woond, zelfs 8 maal de Australian Open. 
In 1999 ben ik gestopt met mijn rol bij de 
Tennisbond. Hoewel ik die rol als vrijwilliger 
invulde kostte deze bezigheid mij wel 80% 
van mijn tijd. Dat had ik er graag voor over 
omdat het mijn hobby was.’

‘Na een aantal tussenjaren ben ik 
bestuurs  lid geworden van AMREF Flying 
Doctors, een NGO in Oost-Afrika. Wij 
zochten sponsors voor medische hulp in 
dunbevolkte gebieden in Afrika waaronder 
de distributie van medicatie, transport 
van patiënten, leveren van medische 
hulp en de opleiding van medische 
assistenten. Uitgangspunt van AMREF 
was om Afrikanen te helpen om zichzelf 
te helpen. Het hoofdkantoor zat en zit 
nog altijd in Nairobi, Kenia. Ik ben veel in 
Afrika geweest en kende Afrika al uit mijn 
tijd bij Philips. Ik ben daar tot mijn 75ste 
bij betrokken geweest. Daarna ben ik 
‘echt’ met pensioen gegaan. Ik ben gaan 
reizen, vaak samen met mijn kinderen. 
Op mijn bucketlist staan nog meerdere 
bestemmingen waaronder Sicilië, 
Patagonië (het zuidelijkste puntje van 
Zuid-Amerika) en Marokko.’

Hoe is de relatie met uw kinderen en 
kleinkinderen?
‘Mijn relatie met mijn kinderen is 
altijd goed geweest. Ook met mijn 
kleinkinderen. Overigens is er ook een 
Frans de vierde! - lacht -. Bij de ene heet 
ik Opa Otje bij de andere heet ik Boppa, 
van Bon Pappa. Ik zie ze veel. Nu op het 
ogenblik jammer genoeg minder door 
Corona. Mijn dochter Isabel woont in 
Amsterdam, zoon Frans in Hong Kong, 
door de hele situatie in Hong Kong woont 
hij nu voorlopig in Amsterdam. Christian 
woont in Oegstgeest.

Waarom bent u naar Eeckenrhode 
verhuisd?
‘Ik woonde in een groot huis op het terrein 
van de Eindhovensche Golf, het Grote 
Heihuis dat mijn ouders in de 30-er jaren 
van de vorige eeuw hebben laten bouwen. 
Het werd te groot. De mensen om mij heen 
die hielpen met al het onderhoud werden 
ook ouder. Ik wilde mijn kinderen er niet 
mee opschepen. Toen Wim van de Leegte 
interesse had om de Eindhovensche Golf 
en de huizen op het terrein, waaronder 
het huis dat ik bewoonde, te kopen heb 
ik de knoop doorgehakt. Ik heb voor 
Eeckenrhode gekozen vanwege de goede 
reputatie en het gegeven dat Eeckenrhode 
zo’n beetje in de achtertuin van mijn vorige 
woning ligt. Dit hier voelt als mijn biotoop.’

Een deel van het nageslacht Otten.
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Hoe ben je ooit in het bestuur van 
Eeckenrhode terecht gekomen?
‘Ik werkte destijds bij stichting Archipel 
als concern controller. Archipel had 12 
appartementen in Eeckenrhode, wilde dat 
die appartementen goed werden beheerd 
en vond het belangrijk om iemand in 
het bestuur te hebben. De positie van 
penningmeester gaf Archipel inzicht in de 
financiën. Bart Smits zat vóór mij namens 
Archipel in het bestuur. Hij vroeg mij of 
ik zijn positie wilde overnemen. Er moest 
toen ook een nieuwe voorzitter komen. De 
VvE had oud-notaris Harrie van Iersel op 
het oog. Hij wilde wel voorzitter worden 
maar stelde als voorwaarde dat er een 
goeie penningmeester zou komen. Na een 
kennismakingsgesprek raakten we beide 
enthousiast en hebben we ons kandidaat 
gesteld voor het bestuur. Tijdens een 
Algemene Ledenvergadering in november 
2010 zijn we benoemd als bestuurder.’

Wat trof je aan?
‘Een balans die helemaal uit zijn verband 
was gerukt. Een negatief resultaat over 
3 jaar van bijna 432.000 euro, een hoge 
debiteuren- en crediteurenstand, een 
krappe liquiditeit en veel te verwachten 
claims. Doordat een aantal leden het niet 

eens was met het gevoerde beleid was 
de post nog te innen servicekosten fors 
gestegen. In 2010 betaalde een gemiddeld 
appartement een servicekostenbijdrage 
van 10.000 euro per jaar. We zitten nu 10 
jaar later op een bedrag van 7.800 euro 
per jaar. Er was een grote leegstand. 
Ik denk dat ongeveer de helft van de 
appartementen onbewoond was. Dat 
maakte dat we met veel gefrustreerde 
erfgenamen te maken kregen omdat ook 
bij leegstand de servicekosten moesten 
worden betaald. Er waren spanningen 
tussen leden van de VvE doordat er een 
groot-eigenaar in beeld was gekomen. De 
sfeer op Eeckenrhode was om te snijden.’

Zag je het toen wel zitten om aan die 
klus te beginnen?
‘Jazeker, het was ook mijn job bij 
Archipel. Ik hield mij daar bezig met de 
financiële kant van het vastgoed. Dit was 
in zekere zin een volgende klus. Binnen 
het bestuur was er een grote ‘sense of 
urgency’ dat er iets moest gebeuren. Je 
zou kunnen zeggen dat er sprake was van 
crisismanagement. De voorzitter Harrie 
van Iersel deed dat met verve. Hij was 
niet bang om impopulaire maatregelen te 
nemen om het tij te keren. De problemen 

“ We zijn van ‘sparen 
achteraf’ naar ‘sparen 
vooraf’ gegaan”

Afscheidsinterview penningmeester 
Noud van der Weerden

24

wintereditie



zaten toen op verschillende vlakken. 
Communicatie en vertrouwen en natuurlijk 
op financieel vlak. Daarnaast kampte 
het gebouw met achterstallig onderhoud 
en was de dienstverlening niet op orde. 
We hebben toen diverse activiteiten 
uitbesteed om meer vraag gestuurd te 
kunnen werken, maar ook om kosten te 
verlagen. We hebben toen bijvoorbeeld 
gezocht naar een externe cateraar die 
in onze eigen keuken zou gaan koken. 
Daarvoor hadden we eigen koks in dienst. 
We zijn toen van een maaltijdprijs van 
ongeveer € 16,- naar een bedrag van € 10,- 
gegaan. Alle financiele tekorten moesten 
in een, voor leden van de VvE, acceptabel 
tempo worden weggewerkt.
Overigens noemen ze mij ook wel een 
ras optimist. Ik ben niet geïnteresseerd 
in dingen die niet kunnen. Des te meer in 
mogelijkheden. Ik denk een eigenschap 
die in mijn Eeckenrhode tijd goed van pas 
is gekomen.’

Hoe kijk je terug op 10 jaar 
Eeckenrhode?
‘Op zich met veel voldoening. Met veel 
plezier heb ik samen met de mede-
bestuurders en locatiemanager de klus 
kunnen klaren. Een belangrijke ingreep 
was om de financiële administratie terug 
in huis te halen. Dat gebeurde daarvoor 
door een extern dienstverlener. Dat gaf 
veel meer inzicht en grip op de financiën. 
En daarmee handvatten voor uit te zetten 
beleid. De klus op Eeckenrhode lijkt op 
het project dat ik daarvoor bij Archipel 
had gedaan, op een andere schaal. Als 
je ziet dat je met een klein clubje mensen 
zoveel kunt bereiken geeft dat heel veel 
voldoening.
Een belangrijk kantelpunt was de komst 
van Pascalle Jacobs, de locatiemanager. 
Zij is de verbindende factor gebleken 
tussen bestuur, personeel en bewoners. 
Zij heeft een belangrijke rol gehad in het 
creëren van een fijne woongemeenschap. 
Achteraf bezien is het een geweldig 
teamprestatie geweest.’

Noud van der Weerden; ‘Ik ga iedere dag met mijn hond op stap, heerlijk de natuur in.’
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Wat waren de hoogtepunten?
‘Ik vond het in huis halen van de admini-
stratie zeker een hoogtepunt. Maar ook 
het opschonen van alle probleem dossiers. 
Het project Brandveiligheid, het eerste 
grote project dat we deden, was ook een 
mooi en relevant project. Na een aantal 
moeilijke eerste jaren werden al snel 
bijna alle besluiten in de ALV’s unaniem 
aangenomen. Er was sprake van een 
omslag van wantrouwen naar vertrouwen. 
Het feit dat de servicekosten met bijna 
25% zijn gedaald in een periode van 10 
jaar in combinatie met de uitvoering van 
in totaal circa 2 miljoen aan renovatie-
projecten is ook wel iets om trots op 
te zijn.’

Hoe laat je Eeckenrhode achter?
‘Dat ga ik morgenavond tijdens de 
Algemene Ledenvergadering laten zien 
- lacht. Dan presenteer ik de begroting 
voor 2021. Voor wat betreft liquiditeit heb 
ik altijd heel sterk gestuurd op cashflow. 
Wat komt er daadwerkelijk aan geld binnen 
en wat gaat er uit. Dat is altijd goed in 
balans geweest. De vereniging heeft altijd 

voldoende liquiditeit gehad. We hebben in 
de afgelopen jaren een aantal renovaties 
gefinancierd. Als deze uit de exploitatie 
gaan lopen gaat het hard de goede 
kant op met de liquiditeit. We hebben 
de omslag moeten maken van ‘sparen 
achteraf’ naar ‘sparen vooraf’. Sinds een 
aantal jaren begint Eeckenrhode door een 
aantal slimme investeringen weer vet op 
de botten te krijgen. Toen ik aantrad was 
er een onduidelijk plan voor het groot 
onderhoud. Er ligt nu een plan dat voor 
iedereen te begrijpen is. Als we nu zien 
dat Eeckenrhode een lange wachtlijst hebt 
trek ik met een gerust hart de deur achter 
mij dicht.’

Zul je Eeckenrhode gaan missen?
‘Ja en nee. Dat klinkt misschien wat raar. 
Ik ben sinds 1998 als freelancer actief 
in de zorg. Ik vond het altijd leuk om 
weer aan een nieuwe klus te beginnen. 
Ik keek nooit terug, maar altijd vooruit. 
Dus in die zin zal ik het niet missen. Ik 
heb een werkzaam leven van 47 jaar. 
Corona heeft mij doen inzien dat we de 
dag moeten plukken. Ik heb al de nodige 
generatiegenoten zien wegvallen. Ik wil 
mijn tijd gebruiken om meer van mijn 
gezin en kleinkind mee te krijgen. Nog 
wat meer gaan golfen, met de hond op 
stap. Ik zal het gaan missen in de zin dat 
het allemaal best wel goed is gelukt en 
het leuk is om daar onderdeel van te zijn 
geweest.’

Wat ga je nu doen?
‘Zoals ik al zei, meer tijd voor mijn gezin, 
kleinkind, hond, golfen en lekker in de 
tuin bezig zijn. Er zijn ook nog wel wat 
klussen in de familiesfeer waar ik wat 
ondersteuning kan bieden. Ik ga me niet 
vervelen.’

Golfen met zakenrelaties.
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Speurder
Ik heb een communicatie systeem 
aan te bieden (genaamd KOMP), 
speciaal gericht op senioren aan 
wie de digitalisatie golf bewust of 
onbewust voorbij gegaan is. 
Het betreft een tablet/tv zonder 
knoppen, zelfs de aan-uit knop 
ontbreekt. 

Het systeem is autonoom, staat 24/7 aan, 
en is altijd actief benaderbaar via internet.
Er kunnen via een eenvoudige app door 
anderen teksten en foto’s op worden 
weergegeven en er kan ook een éénzijdige 
video-spraak verbinding mee worden 
gemaakt. 

Ik heb het systeem ongeveer 4 jaar tot volle 
tevredenheid in een thuissituatie gebruikt 
voor het contact met- en begeleiding van 
een 90-jarige met een geheugenprobleem.
Mogelijk zijn er op Eeckenrhode bewoners 
(of familieleden daarvan) naar zo’n systeem 
op zoek. Op internet is dit systeem moeilijk 
te vinden.

Interesse?
Voor meer details, bel mij (06 234 736 73) 
en/of kijk op www.noisolation.com.
Frank Balk, Eeckenrhode A08
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Sinds september liggen er 260 
zonnepanelen op ons dak. De energie 
die deze panelen opwekken wordt 
gebruikt voor het elektriciteitsverbruik 
in de algemene ruimtes van 
Eeckenrhode. 

Eeckenrhode heeft voor het elektriciteits-
verbruik in de algemene ruimtes in 2019 
134.105 Kwh verbruikt. De verwachting 
is dat de zonnepanelen ongeveer 60% 
daarvan gaan opwekken. In de afgelopen 
jaren is het elektriciteits verbruik gedaald. 
Ondanks dat we extra apparaten in 
gebruik hebben genomen waaronder 
een aantal airco’s (Tuinzaal, fysiofitness 
en kantoor). Een reden voor de daling is 
dat Eeckenrhode in de afgelopen jaren 
is overgegaan op LED-verlichting. In de 
grafiek hiernaast is de ontwikkeling van 
het elektriciteitsverbruik te zien. Het cijfer 
in 2021 is een prognose.

Dashboard
De zonnepaneleninstallatie is aangesloten 
op een app. Via een smartphone is 
voortdurend te volgen wat de opbrengst 
van de zonnepanelen is. ‘Realtime’. De 
opbrengst wordt uitgedrukt in KWh en in 
geld. Ook kun je zien hoeveel CO2-uitstoot 
wordt bespaard. In de periode 2 t/m 25 

oktober heeft Eeckenrhode 30 ‘bomen 
geplant’. Dat wil zeggen dat de besparing 
aan uitstoot gelijk staat aan te planten 
van 30 bomen. In de komende jaren gaat 
Eeckenrhode een denkbeeldig groot bos 
planten. Wat mooi!

We hebben 
zonnepanelen!

Via een app kun je zien wat 
de zonnepanelen opleveren.
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Geschiedenis 
zonnepanelen
De zon is een onuitputtelijke bron van 
energie voor de aarde. De Griekse 
filosoof Aristoteles onderkende dit 
effect al en bedacht hoe men huizen 
zo kon bouwen, dat zonnewarmte 
optimaal benut kon worden. 

Ook de Romeinen herkenden de kracht 
van de zon en ontwikkelden ‘Heliocamini’, 
een door glas afgesloten ruimte die werd 
gebruikt als een soort zonneoven. Maar 
hoe zijn zonnepanelen ontstaan? Voor de 
geschiedenis van zonnepanelen gaan we 
terug tot ongeveer 1839. Toen ontdekte de 
Franse fysicus Antoine César Becquerel 
het zogenaamde ‘fotovoltaïsche’ effect. 
Voor het eerst werd ontdekt dat zonlicht 
kon worden omgezet in elektriciteit. 
50 jaar later werd de eerste zonnecel 
gemaakt, wat diende als basis voor de 
zonnepanelen zoals we die vandaag 

de dag kennen. De eerste zonnecellen 
waren echter niet zo krachtig als die wie 
we nu kennen, ze konden slechts 1 á 
2 procent van het zonlicht omzetten in 
energie. Het heeft tientallen jaren geduurd 
voordat zonnecellen genoeg rendement 
opleverden om interessant te zijn voor 
particulier gebruik. In 1999 werd een 
hoogtepunt bereikt, met een zonnecel 
met een fotovoltaïsch rendement van 
36 procent.

Sinds 2000 is het opwekken van energie 
uit zonnepanelen steeds rendabeler 
geworden. Door dalende productiekosten 
van zonnepanelen en almaar stijgende 
energiekosten, is het voor zowel consu-
menten als bedrijven steeds interes-
santer geworden om zonnepanelen aan 
te schaffen.
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Activiteiten 
vooruitblik

In verband met de geldende maatregelen 
en onzekerheden betreft het kunnen laten 
doorgaan van de diverse activiteiten 
zijn onderstaande activiteiten onder 
voorbehoud en is opgave bij de receptie 
van uw kant gewenst. U ontvangt per 
activiteit informatie. Dank voor uw begrip.

Opticien aan huis
Maandag 8 november
15.00 – 17.00 uur
Op afspraak (u kunt zich aanmelden bij de 
receptie) komt onze inmiddels vertrouwde 
‘Bram Opticien’ weer aan huis. Met de 
door hen genomen voorzorgsmaatregelen 
kunt u gerust een afspraak maken. 
Afspraak is op volgorde van aanmelden.
 
Op reis met Ton en Yvon 
Filmavond – Maandag 30 november
Yvonne en Ton Roodeweel, presenteren voor 
u wederom een interessante film. Dit keer 
gaat de film over hun reizen naar Spanje. 

Klassiek met Guus
Twee vrijdagmiddagen per maand,
15.30 uur
Komt u ook genieten van Klassieke 
muziek met een samengesteld programma 
door Guus Maas? 

‘Blijft de mens de baas over robots?’
Vrijdag 11 december
15.00 – 16.30 uur
Lezing door bewoner de heer Klamet 
Robots worden steeds slimmer en krijgen 
een toenemend zelflerend vermogen. 
Op een gegeven moment zijn ze in staat 
zich niet alleen zelf te reproduceren maar 
ook zich steeds meer op mensen te laten 
lijken. Dan kun je een mens niet meer van 
een robot onderscheiden…

November 2020 
t/m maart 2021

Activiteiten
i.v.m. corona

onder
voorbehoud
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Kerststukjes maken
Dinsdag 15 december
15.00 – 17.00 uur 
Creatief bezig zijn en onder het genot 
van warme chocolademelk met slagroom 
gaan we dit jaar, op gepaste afstand van 
elkaar, weer kerststukjes maken. Dit alles 
onder begeleiding van vrijwilligers. Komt u 
deelnemen aan deze gezellige middag dan 
is het fijn als u zich hiervoor aanmeldt.

Franklin Brown – Crooners in kerststijl
Dinsdag 22 december
Sessie 1 – 14.30 uur
Sessie 2 – 16.00 uur
Franklin Brown (59), die Nederland in 1996 
samen met Maxime vertegenwoordigde op 
het Eurovisie Songfestival komt ons met 
zijn prachtige warme stem een prachtige, 
muzikale en gezellige middag bezorgen.
Crooners (bekende songs, denkt u aan 
de stijl van Frank Sinatra etc.) en ook 
bekende kerstsongs zullen de revue 
passeren. Wij beloven u… het wordt 
genieten. 

2e kerstdag
Zaterdag 26 december
Sessie 1 – 13.15 uur
Sessie 2 – 16.15 uur
In verband met de nu geldende maat-
regelen wil team Eeckenrhode de 2e 
kerstdag niet voorbij laten gaan zonder 
een gezellig samenzijn. Wij zullen, onder 
voorbehoud, 2 sessies organiseren voor 
bewoners, om in stijl te kunnen deelnemen 
aan een smaakvol en sfeervolle lunch/
diner. 

Eindejaarsborrel 
Donderdag 31 december 
16.00 – 18.00 uur
Onder het genot van de oliebol, appel-
beignet en heerlijk warme glühwein gaan we 
samen afscheid nemen van het jaar 2020. 

Nieuwjaarsborrel 
Donderdag 7 januari
16.00 – 18.00 uur
En ook het nieuwe jaar luiden we in. 
Samen proosten, elkaar het goede 
wensen. Komt u ook?

Geplande activiteiten in 2021
Wij hopen in 2021, samen met u allen, 
weer van meerdere activiteiten te kunnen 
gaan genieten op het gebied van kunst, 
mode en cultuur en wellicht weer een 
voorzichtige start van het senioren 
Eetpunt en de fairs en niet te vergeten 
viering van het 60-jarig bestaan. 
We houden u op de hoogte.

Haring happen
Woensdag 17 februari

Internationale Vrouwendag
Maandag 8 maart 
Ladies Afternoon.
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