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Ketelhuis nu 'parèl' voor de GGzE 
Het van 1918 daterende 
Ketelhuis op het terrein 
van de Grote Beek - een 
Rijksmonument- is geres
taureerd. De nieuwe func
tie (als lunchroom) zal de 
GGzE dichter bij de samen
leving kunnen brengen. 

door Rieks Holtkamp 
e-mail: r.holtkamp@ed.nl 

EINDHOVEN- Met Rijksmonumen
ten moet je zorgvuldig omgaan. 
Restaureren en tegelijk een nieu
we functie geven kan alleen van
uit respect voor de oorspronkelij
ke functie. Het in 1918 gebouwde 
Ketelhuis op het terrein van de 
GGzE op de Grote Beek is zo'n 
voorbeeld. Elementen van het 
oude zijn bewaard, terwijl er toch 
een geheel nieuwe functie aan 
het gebouw is gegeven. 
Oude, vaal-witte wandtegels zijn 
overgebleven; in een nis is de hui
dige verwarmingsinstallatie van 
het gebouw zi:~htbaar gemaakt 
achter een glazen wand; er staan 
ketels in de ruimte erboven. Ook 
het hoge plafond met de schuine 
bekapping is in het zicht gelaten, 
net als de hoge ramen waardoor 
de ruimte kan volstromen met 
daglicht. 
"Met Fons Vroomen, eigenaar van 
cateringsservice La Casserole, heb
ben we iemand gevonden met 
wie we dit project aandurfden", al
dus Joep Verbugt, voorzitter van 
de raad van bestuur van de GGzE. 
Vroomen huurt het Ketelhuis, dat 
Lunchroom Ketelhuis gaat heten. 
"Daarvoor heb ik 1,2 miljoen euro 
geïnvesteerd", zegt Vroomen "en 
de GGzE nog eens 6oo.ooo." 

• Volgens Joep Verbugt (links) is het gerestaureerde Ketelhuis een 'parel voor het terrein'. Fons Vroomen investeerde 1,2 miljoen euro. foto lrene Wouters 

Van u tot 14 uur is het een voor ie-

dereen toegankelijke lunchroom. 
Daarnaast is er gelegenheid voor 
feesten en partijen. Uit een steek
proef via internet zag Vroomen 
dat er zeker belangstelling was 
voor de bijzondere locatie. 
Het restaurant De Gebakken Peer, 
dat wordt gerund door cliënten 

van de GGzE, trekt ook in het Ke
telhuis, waar het een aparte ruim
te krijgt. Maar bij de bediening in 
de grote ruimte kunnen de cliën
ten ook worden ingezet. Een spe
ciale voorziening is het 'belevings
centrum'. Hier kunnen bezoekers 
zelf meemaken wat het betekent 

Zolderbrand in Strijp: 
hennepplantage ontdekt 
door onze correspondent 
Lucas Nuchelmans 

EINDHOVEN - Een brand heeft gis
terochtend kort na 8.oo uur de 
zolder van een woning aan de 
Strijpse Vlierstraat volledig ver
woest. Op de uitgebrande zolder 
werd een hennepplantage aange
troffen. Ook bleek de stroom ille
gaal afgetapt. De huurder van het 
pand, een 29-jarige Eindhovenaar, 
is rond 9.00 uur in de Vlierstraat 
aangehouden door de politie. De 
man was ten tijde van de brand 
niet aanwezig in zijn woning. De 
brandweer wist, mede door het 
gebruik van overdruk, de schade 
aan de aangrenzende woning tot 
een minimum te bepreken. Een 
medewerker van Endinet moest 
de stroom in de hele straat afslui
ten omdat het niet mogelijk bleek 
de elektriciteit in de brandende 
woning zelf af te sluiten. "Daaruit 
blijkt in ieder geval dat er sprake 
is van het 'omleggen' van de elek
triciteit, zoals we vaker aantreffen 
in panden met een hennepkweke
rij", aldus officier van dienst Pie
ter Maas van de brandweer. Of de 
brand is. ver-oorzaakt door de hen-

• De zolder/hennepplantage ging geheel verloren. foto Bert Jansen 

nepplantage kon hij gisteren nog 
niet zeggen. Behalve de verwoes
te zolder heeft ook de eerste ver
dieping van de woning schade op
gelopen. De naast het brandende 
pand wonende familie Kasim 
kwam met de schrik vrij. De va
der en een dochter van het gezin 
lagen te slapen toen de brand uit
brak. "Er werd ineens hard ge
bonsd op deuren en rameA en ge-

roepen dat ons huis in brand 
stond", vertelt de dochter. "Maar 
het bleek het huis van de buren te 
zijn." 
Anderhalf uur na de brand kon 
het gezin weer in zijn woning. Tij
dens de brand ging onder kijken
de buurtbewoners al het verhaal 
rond dat er mogelijk sprake was 
van een hennepplantage in het 
brandende huis. 

om een psychose te hebben of 
wat er met je gebeurt als je zwaar 
depressiefbent. "We willen de sa
menleving tonen wat het is om 
psychisch ziek te zijn. Na herstel 
van een gebroken been zal ieder
een je vragen hoe het nu met je 
is, maar rond een psychische ziek-

te hangt nog altijd di~ huiver om 
er over te praten. Daar moeten we 
vanaf', aldus Verbugt. De restaura
tie van het Ketelhuis is één van 
de sluitstukken van een vijfjaar 
durend renovatie- en nieuwbouw
programma van de GGzE, waarin 
soo miljoen euro geïnvesteerd is. 

'eer weten? KiJk dan op wegenermedia.nl of neem contact 
op met uw accountmanager of bel {088) 0139 997. weGeNeR Media 

OPROEP 
Rechtbank Oost-Brabant 

De rechtbank Oost-Brabant heeft een verzoekschrift tot 

echtscheiding ontvangen van Hanan AKSOURI, advocaat 

mr. M .W.F. van Wijk. 

Mounir MANA, geboren 19 oktober 1974 t e Casablanca 

Marokko, zonder bekende woon- of verblijfplaats, wordt 

opgeroepen om op 10 juli 2013 te 13.00 uur te verschijnen 

ter zitting om op het verzoek te worden gehoord. 

De zitting vindt plaats in het Paleis van Justitie aan de 

Leeghwaterlaan 8 in 's-Hertogenbosch. Een verweerschrift 

kan, uitsluitend via een advocaat, worden ingediend bij 

de rechtbank Oost-Brabant. 

De griffier van de rechtbank Oost-Brabant 


