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Een excursie aardrijkskunde naar de U.S.S.R. werd een excursie
naar Rusland.

In 1986 nam Marga Waalwijk-Van Rijn het initiatief een excursie
naar Moskou te organiseren. In 1991 nam ik die stok
van haar over en in februari 1993 werd het een excursie
Moskou en Sint Petersburg. Vele collega’s hebben de groepen
leerlingen begeleid zoals Peter Trommar, Joep van Reuth, Ad
van Lieshout, René Vullings Lenssen, Sander Schoor, Ed Janssen,
Ineke Kuster, Henk van Summeren, Ad Joore, Ilse de Kort,
Henk van Summeren, Annelies Haverkorn, Felix Borghouts,
Heleen Houët, Henk Hutten, Dione Nozza, Thijs v.d. Velde,
Inge Levy.

Terugkijken brengt veel warme en waardevolle herinneringen
boven maar ook minder plezierige zoals de plotselinge dood
van twee vrienden, collega’s en begeleiders. Ad v. Lieshout
overlijdt in 1997, een week voor het vertrek en Joep van Reuth
in China in de zomer van 1999. In februari ging Joep voor het
laatst als begeleider mee naar Rusland, blijkt achteraf.

Maar laten we het in deze terugblik houden bij dat wat er over-
heerste. Opdoen van kennnis, plezier, spanning en sensatie !!!!!

Zoals in willekeurige volgorde……
Oost- en West Duitsland. Tot 1991 vliegen we vanaf 
Oost-Berlijn. Bij de transit door de DDR is stoppen voor 
koffie of sanitair oponthoud alleen toegestaan bij de zoge-
naamde Intertankstelle of Interrast. De grenscontroles zijn
streng. Zigzaggend met de bus door de grensovergang.
Wachttorens, prikkeldraad, militairen, spiegels en honden
om mensensmokkel tegen te gaan.
In de jaren daarna worden Zaventem en Schiphol de plekken
waar vele leerlingen, gestresst en wel, de luchtdoop krijgen.

Moskou. We maken stadsrondritten waarbij wíj de gids het
gebouw van de KGB aanwijzen. Jarenlang is er op de acht-
baans wegen geen file te herkennen. De eerste reclameborden
prijzen Mars en Volvo aan. We bezoeken scholen, het Kremlin,
Rode Plein, Basiliuskathedraal, ruimtevaartpaviljoen,
Bolsjoitheater, kolchozmarkten, orthodoxe kerkdiensten,
Lenin’s mausoleum, staatscircus, musea, Arbat, Gum en Tsum,
de metrostations („de paleizen van het volk”), Gorkipark.

In 1995 schrijven Bas v.d. Kallen, Linda Doesburg, Joost
Findhammer (of Joost Kouwenberg), Martijn Cooijmans en
Marysa Rozemeijer in de Argo: „Er was eens een samenraapsel
van vliegtuigonderdelen, dat verbazend goed kon vliegen.
Dit bracht ons naar het dun besneeuwde Moskou. Nadat de
douaniers doordringende blikken op ons geworpen hadden,
mochten we doorlopen. Toen we al onze decadente koffers in
de bus hadden gestopt…” 
In 1997. De landing op Schiphol door Aeroflot. Na een landings-
manoeuvre van bijna een half uur met veel stijgen, dalen,
stijgen, scherpe bochten botsten we op de landingsbaan, 
de piloot gaat met volle kracht op de remmen om daarna
linksaf te zwenken. Vier „brandweerwagens” wachten ons op.
Sommige leerlingen menen zelfs de GGD en de explosieven-
opruimingsdienst te bespeuren. De realiteit….er lekt iets bij
het neuswiel. 

Gearresteerd. Esther Koens, meestal de vrolijke noot, dacht
dat roken op het metrostation toch wel kon. De politie/militair
pakt haar op. Een korte eenzame opsluiting volgt en Siberië
dreigt. Er is veel overredingskracht nodig door Rene Vullings
Lenssen en Ed Janssen om haar vrij te krijgen. Er wordt zelfs
geld geboden, maar niet aangenomen.  

Eten en drinken. Hanneke Rovers 1997. Goedkoop onder
invloed. „Die Rus sprak me aan. Ik verstond er geen woord
van maar ik ben nu wel beneveld….” „Russisch watertje”
zoals de Russen Wodka noemen. Multifunctioneel gebruikt
als ik de (te) sterke verhalen van leerlingen moet geloven.
Het diende blijkbaar als voedingsmiddel, ontsmettingsmiddel,
geurvreter. Carlo Schouteten en Jeroen Heijsman en vele
anderen weten dat de wodka helaas snel toeslaat.
En wat te denken van het verhaal dat Peter Trommar en Rene
Vullings Lenssen verzinnen. Een sterk verhaal over door de
politie in beslag genomen wodka. Wodka die zíj voor de leer-
lingen sjouwden. 

Ontbijt met ei, worst, kaviaar, wit brood, bietensoep, draadjes
vlees in veel gelei, blinies, ……. luxe of karig, verrukkelijk of
smerig…. wat missen de léérlingen het eten door ons mam
klaargemaakt en wat zijn ze blij dat uiteindelijk ook de MAC
Rusland verovert. Citaat: „‘s Middags werden we op de Arbat
losgelaten en stormden we McDonalds binnen”.
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De groep uit 1988.

Wisseling van de wacht voor het Leninmausoleum.

Kocmenskaye 1999. 

Peter en Paulvestiging 1997.

De groep uit 1991.
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Zaalvoetbalteam 1990
Op vrijdagmiddag is jarenlang gezaalvoetbald tussen
docenten en leerlingen.

Het begin
Het begon in 1975 toen de docenten Han Oosting en Jan
Schellekens de opdracht kregen een musical te organiseren.
Zij benaderden de docent Nederlands Wim Bressers die in 1974
begonnen was met lesgeven. Deze had erg veel interesse en
benaderde op zijn beurt een vwo-3 klas om teksten te schrijven
en toen meldden zich twee leerlingen Stan Albers en Joop
Nauta. Het resultaat was De koffie is klaar o.l.v. de drie eerder
genoemde docenten en geschreven door twee leerlingen.
Het succes was groot en een vervolg dus vanzelfsprekend.
Het trio Wim Bressers, Joop Nauta en Stan Albers schreef de
tweede musical Oh moeder, oh moeder; of rechtlijnigheid en
discipline daar bouw ik op. De muziek van beide musicals
was van Pieter-Jan Conijn. Wim Bressers deed nu de regie en
zou daarmee pas in 2000 stoppen. Elk jaar verscheen er een
nieuwe productie geschreven door Stan Albers en Wim Bressers.
Eens een dief (1978), Peer gooit met stenen (1979), Met mes
en vork (1980), De meesterzet (1981), Pand 12 en 14 (1982)
en Alle bomen zijn om (1983). Toen stopte Stan Albers en ging
het Eckarttoneel bewerkingen van bestaande stukken spelen.

De doorbraak
Eerst Eckart speelt Shakespeare (1984), daarna Hamlet
(1985), Merlijn (1986), De Krijtkring (1987), De les (1988,
1989 en 1991), Voorjaarsontwaken (1988 en 1992), Paniek
(1989), Victor of de kinderen aan de macht (1989), Oedipus
(1990) en Parzival (1991). In deze periode brak het
Eckarttheater nationaal en zelfs enigszins internationaal
door. Hamlet, Merlijn en De Krijtkring waren op school grote
successen waaraan veel leerlingen deelnamen. Met De les,
Voorjaarsontwaken, Victor en Oedipus nam het schooltoneel
met veel succes deel aan nationale festivals. Met De les 2
(1989) trad het in Parijs op en met Parzival in Giessen
(Duitsland). In deze periode ook was er een hechte groep
van vaste spelers van wie enkele zes, zeven en acht keer
gespeeld hebben. Ook waren er jaren waarin twee en zelfs
drie producties ontstonden.

De experimenten
Hierna waren het vooral de samenwerkingsverbanden en 
de experimenten die karakteristiek waren. In 1992 i.s.m.
Balletstudio Valentijn de bewegingstheaterproductie Je moet
dansen op mijn graf en het vormexperiment Yvonne.

Het team dat niet te
kloppen was bestond
uit: boven: de heren
Van Veldhoven, Van
Griethuysen, Jacobs.
Onder: de heren
Wijnhoven en Van 
der Kruys.

Schoolleiding 1990
In 1990 vormde de schoolleiding een kleurrijk geheel:
mw. De Kort, de heren Van der Grinten, Nozza,
Janssen(A), Van der Velden, mw. Verhagen en
dhr. Janssen (E).

klas M2b 1990-1991
Saskia van de Wiel, Jos Vonk, Mark Snel, Ruth Vrijland, Marleen

Verachtert, Harm Tenbach, Bas Strijbosch, Michaël van Rooij,
Maarten ten Pierick, Monique Peters, Esther Peters, Marc van der
Palen, Naomi de Jong, Ilse van den Heuvel, Bjorn de Groot, Joost

Bergers, Patrice Crijns, Marieke Dohmen, Bart Donkers, Gijs Geurts,
Esther van Bakel, Dennis van Winkel.

Fietsenstalling
Waar staat mijn fiets??

Sint Petersburg. Stadsrondritten, school 181, Nevskyklooster,
Peter- en Paulvesting (Marga van Rijn gaat hier met Marijn
Jansen op de slee. Dat had Peter de Grote moeten zien.),
Bloedkerk, Aurora (startschot voor de revolutie), Kazan-
kathedraal (St.Pieter in het klein), Admiraliteit, Nevsky-prospekt,
theater, kolchoz-boerderij, Kirovballet, Poesjkin-Catharinapaleis,
Hermitage waar Inge Levy de leerlingen van Rembrandt naar
Matisse, naar Picasso, naar…. voert. Wat kunnen er overigens
veel Rembrandts in een heel kleine ruimte. 

Op veel plekken hebben leerlingen en collega’s gesproken 
en geschreven over de reis naar de U.S.S.R./Rusland.
“Fantastisch was”, “absoluut hoogtepunt op het Eckart”, “een
ervaring die je de rest van je leven zal bijblijven”. Bart de Groof
schreef in 1997; “Ik kan absoluut terugkijken op 7 super mooie
jaren op het Eckart met als absolute hoogtepunt en tevens
dieptepunt vwo 5. Ik ging in dat jaar naar Moskou en “mocht”
het jaar overdoen”.

Kortom met zijn allen hebben we jarenlang genoten van 
DE reis!!! 

Joop van den Berg, docent aardrijkskunde.
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Stan Albers tijdens video-
opnames van Oh moeder,
oh moeder (1977). V.l.n.r. Wim Bressers,

Willeke van Veelen,
Mirjam Hoeberichts,
Irene Speltie en Joop

Nauta tijdens repetities
van Oh moeder, Oh

moeder (1977).

V.l.n.r. Marianne Joanknecht, Chris Marée en
Johan van Egdom in Eens een dief (1978).

V.l.n.r. Rianne Moonen,
Ineke Nijsen, Chris

Marée, Marcel Lindic 
en Huub Sijbers in Peer
gooit met stenen (1979).

Pieter Aerts (links) en Jeroen Dijstelbloem in 
Alle bomen zijn om (1983).
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Vervolgens Voorjaarsontwaken (1993) een productie met
leerlingen en docenten, een operabewerking Orfeus (1994),
een internationaal samenwerkingsproduct met Die Theater-
kiste uit Siegen in De Schepping (1995) en Europa, ein
Mythos (1995). Een vormexperiment met Ifigeneia (1995) en
een totaal op improvisatie ontstane muziektheaterproductie
Het Uur U (1996) waarmee het Eckarttheater groot succes
had in Frankrijk en Duitsland. In deze periode werkte Wim
Bressers samen met Reinout Godschalk die verantwoordelijk
was voor het muzikale deel en Jeanine Meeuwsen, stagiaire
van de dansacademie Tilburg. In al deze jaren was het brug-
klasgebouw het vertrouwde brugklastheater waarin steeds
meer licht kwam te hangen en waarmee alle mogelijkheden
uitgeprobeerd werden, vaak tot verdriet en ergernis van con-
ciërges en sommige docenten.

Het nieuwe gebouw
In januari 1997 werd de nieuwe aula geopend en vanaf toen
was dat de vaste plek van de voorstellingen. De grote ruimte
en de problematische akoestiek bepaalden de aard van de
volgende producties. Eerst Het gebouw, de stoelen, een inwij-
ding en De wraak van Odysseus (1997), toen Van de verlepte
pantoffel (1998), een absurd sf-stuk geschreven door Marc
van Dijk en Maurice van Turnhout met een grote cast en veel
succes, daarna de totaaltheaterproducties Oorlogje spelen
(1999) en Klap dan met je vleugels (2000) waarin ruimte,
beweging, video, vormgeving en decor bepalend waren. Bij
beide laatste producties werkte Wim Bressers intensief
samen met docente en vormgeefster Thea van Erp.

De laatste jaren
Thea van Erp nam na het vertrek van Wim Bressers de leiding
van het Eckarttheater over en wisselend studenten en afge-
studeerden van de opleiding Drama Eindhoven namen de
regies voor hun rekening. Sneeuwwiewatwitje…? (Susanne
Hameleers) en The Perfect Show (Maike van der Vring) in
2001 en De erfenis van tante Koosje (Kim van Kooij) en
Jeanne (Björn Sluiter) in 2002. Ook waren er in dat jaar de
voorstellingen Suiker van en door de twee leerlingen Ineke
Wolters en Charlotte de Moel en De trouwjurk door docenten
in een gastregie van Wim Bressers. De bijzondere vormgeving
van deze laatste zes producties was in handen van de docen-
ten Thea van Erp en Bavo Meijer.

Citaten uit twee recensies:

Eindhovens Dagblad 25-05-1987 door Peter Vrijdag

Eckart toneel imponeert met “De Krijtkring”
(…)Indrukwekkend zijn de kunstgrepen die Bressers toepaste.
De zogenaamde vervreemdingseffecten die Brecht in zijn
stukken gebruikte – een vertellersfiguur, geen eenheid van
tijd of plaats, doorbreken van echtheid – zijn door Bressers flink
overtrokken. Om enkele voorbeelden te geven. De hoofdrol
van Croesje (…) wordt constant door twee mensen vertolkt.
De vertellersrol wordt ingenomen door meerdere mensen
die over het podium bewegen. De rol van de rechter (…)
wordt gespeeld door drie mensen. Ook indrukwekkend was
de dynamiek op het podium. Meerdere, soms absurde con-
versaties tegelijk en massale groepsbewegingen die het stuk
tot een prachtige combinatie van spanning en ontspanning
maakten. Het meest opmerkelijke aan de opvoering was echter
de acteerprestaties van de jongeren. Met de spontaniteit van
de leerlingen en een toewijding die aan het professionele
grensde, werd het stuk omhooggetild naar een niveau dat
een schouwburg niet zou misstaan.

Eindhovens Dagblad 12-6-1989 door Rob Nederpelt over De les 2

Scholieren Eckart geven toneelspel inhoud en allure
Het is heel bijzonder wat Wim Bressers met de scholieren
van het Eckartcollege voor elkaar weet te brengen. Hij slaagt
erin om voorstellingen te maken die je doen vergeten dat
hier jeugdige amateurs aan het werk zijn. Hun optreden is
overtuigend en zeker, maar steeds in dienst van het toneel en
daardoor krijgt het spel inhoud en allure. (…) De bewerking
van Wim Bressers bij de enscenering is ook uiterst kundig en
origineel. In De les laat hij twee leerlingen door drie docenten
overhoren, hoewel Ionesco één van elk al genoeg vond. Die
vermenigvuldiging verhoogt de algemene geldigheid en
maakt de situatie des te meer onontkoombaar. Het is niet voor
niets dat dit scholierentheater zeer recent, op uitnodiging,
op een festival in Parijs heeft mogen spelen.

Wim Bressers

V.l.n.r. Wim Bressers, Huub Sijbers, Willeke van
Veelen en Ineke Nijsen (stagiair Toneelacademie
Maastricht) na de voorstelling Alle bomen zijn
om (1983).

V.l.n.r. Ton Marée,
Brecht van de
Moosdijk, Ruben Venis,
Heske Scheepstra,
Simone Lambregts,
Rogier van Koetsveld 
in Merlijn (1986).

De cast van De Krijtkring (1987) v.l.n.r. staand
Hubrecht van Brekel, Patricia van Casteren,
Jorgen Bijsterveld, Nicole Heymans, Mechel
Mangelmans, Lodewijk Reijs, Carmencita
Boekhoudt, Ingrid Stevelmans, Rebecca Daniëls,
Femke van der Sande, Tijn van Diemen,
Eveline Jansveld, Daniëlle Bremer, 
Wim Bressers, Pieke van Brekel, zittend v.l.n.r.
Juanita van Neerven, Brecht van de Moosdijk,
Ruben Venis, Jacqueline Engel, Rogier van
Koetsveld, Linette Brand.

Mechel Mangelmans (links) en
Eveline Jansveld in De les 1 (1988).

De cast van Voorjaarsontwaken 1
(1988): v.l.n.r. staand of hangend

Maarten Schutjes, Albert Koffeman,
Wim Bressers, Birgit Wijdemans, “doch-

tertje van de regisseur” Saar, Rebecca
Daniëls, Daniëlle Bremer, Ingrid

Stevelmans, Rogier van Koetsveld,
Ramses van Oers, Mechel Mangelmans,

Juanita van Neerven, Femke van der
Sande, Niels Schieman, Lodewijk Reijs,

Huub van Wunnik; zittend of liggend
v.l.n.r. Michiel Willems, Jorgen

Bijsterveld, Eveline Jansveld, Patricia
van Casteren, Ruben Venis.

De cast van Hamlet (1985).
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V.l.n.r. Henk-Jan
Timmerman,Sonja van
de Molengraft, Jaïr
Tchong, Durk Berks,
Marion van Beek
(docente), Matthijs de
Vries, Roos Houniet
(rest is onzichtbaar) in
De les 3 (1991).

Bianca van der Schoot (links) en Michiel Willems
in Paniek (1989).

V.l.n.r. Nadia Kluijtmans, Ingrid Stevelmans,
Bianca van der Schoot, Damiët Schellekens,
Mechel Mangelmans en Marjan van Herpen 
in Oedipus (1990).

V.l.n.r. Henk-Jan Timmerman, Bianca van der Schoot, Matthijs de
Vries, Marlies Boeken Kruger, Jair Tchong, Barbara Reijs, Saskia
Gubbels, Sonja van den Molengraft, Durk Berks, Moniek Arends in
Parzival (1991).

V.l.n.r. Roos Houniet, Matthijs de Vries, Jaïr
Tchong, Bart Fievez, Henk-Jan Timmerman in
Yvonne (1992).

V.l.n.r. Durk Berks, Heleen Houët, Peter van Halen, Thea van Erp in
Voorjaarsontwaken 2 (1993).

De cast van Orfeus (1994): v.l.n.r. staand Mark
van den Berg (stagiair drama-opleiding), Bastien
Clement, Nadine Weemers, Ellen Dekkers, Stijn
Jaspers, Inge Tecklenburg, Sharon Kuijlaars, Karin
Tolsma, Mireille Welling; zittend Sonja van den
Molengraft, Roos Houniet, Heba Mashour,
Sander Poort.

V.l.n.r. Ellen Dekkers, Karin Tolsma en Stijn Jaspers
in De Schepping (1995).

De cast van De les 2 (1989) v.l.n.r. Daniëlle
Bremer, Eveline Jansveld, Ingrid Stevelmans,
Lodewijk Reijs en Jorgen Bijsterveld 
(foto: Rob Sol).
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V.l.n.r. Joyce van Ham, Stijn Jaspers, 
Inge Tecklenburg, Marleen Pietersen, (op rug) 
Daniëlle Sanderson in Ifigeneia (1995).

V.l.n.r. Heba Mashour, Iris van der Leij, Suzanne
Swinkels, Yvonne van Loon, Karin Tolsma, Sonja
Hendriks, Stijn Mentrop in Het Uur U (1996).

V.l.n.r. Sonja Hendriks, Stijn Mentrop, Saskia
Luyendijk, Inge Tecklenburg, Suzanne Swinkels 
in Het Uur U (1996).

Karin Tolsma in Het
gebouw, de stoelen, 
een inwijding (1997)
(foto: Rob Sol).

Maurice van Turnhout in
De wraak van Odysseus
(1997). (Foto: Rob Sol).

Slotscène uit Van de verlepte pantoffel (1998) met v.l.n.r. Paul Burgers,
Hanneke Spierenburg, Eva Midden, Martine van Boekel, 

Iris van der Ley, Pieter-Bas Arens, Kristel Batenburg, Saskia van Loon,
Sjoerd Boekhoudt, Ine Lubbers, Marieke de Vries, Jette Reimann,

Hanneke Felten, Kim Megens (foto: Rob Sol).

Wouter van Elderen in Oorlogje spelen (1999).

V.l.n.r. Jolien van den Berg, Charlotte de Moel, Irene Verheugt (van
achteren), Hanneke Spierenburg, Eva Methorst, Saar Bressers in Klap
dan met je vleugels (2000).

Affiche ontworpen door Thea van Erp.
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Scène uit Sneeuwwiewatwitje (2001) 
v.l.n.r. Syta Fokkema en Hanneke Spierenburg. 
Regie: Susanne Hameleers.

Sprookjes (2001) Regie Martine van Liempt
v.l.n.r. Judith Meinders en Eva Methorst.

Uit: The Perfect Show (2002). Regie: Maaike van
der Vring. Staand: Ivo Roes en Merel van Beukering.
Zittend: Bas Heijnen en Charlote de Moel.

De cast van Jeanne (2002). V.l.n.r. staand: Elske van de Meeberg,
Judith Meinders, Joyce Prinsen, Aukje Kranen, 2e rij: Eva Methorst,
Han van der Meulen, Saskia Soetendal, Iselle Claassens, Loes Smeijers,
Noah Blindenburg, zittend: Mirte Sprengers, Peter Paul Lippinkhof,
Maaike Fokkema, Syta Fokkema. Regie: Björn Sluiter.

De cast van De erfenis van tante Koosje (2002)
v.l.n.r. Christel Brouwer, Margot Schellens, Detie

Dagstra, Merel Kiebert, Ivo Roes, Brenda Schout,
Simone Scheepens en Romana van Flier. Regie:

Kim van Kooy.

Ineke Wolters (links) en Charlotte de Moel
in Suiker (2002).

De cast van de
Trouwjurk (2002)
v.l.n.r. Staand: Nicole
Daamen, Bovo Meyer,
Theo Spanjers, 
Git Esmeyer, Peter van
Halen, Huub van der
Poel, Marion van Beek.
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Henk Hutten, conrector van 1977 – 1990

Surfen 1983-1995 
Het Eckart-college blonk tussen 1983 en 1995 uit op nationale
surfwedstrijden.
In 1993 hadden wij het grootste aantal deelnemers in de finale
en wonnen we een surfreis naar Mimiz en Plage in Frankrijk. 

De jaarstaf neemt afscheid van Henk:
v.l.n.r. Ted Dijkzeul, Hans Uyl, Jos van den Broek, Felix Borghouts,
Harrie Wijnhoven, Joop Dirksen, Jack Houwen, Henk van Haendel,
Ton Herremans, Beppie Remmits en Han Oosting.

Zij vertegenwoordigden de school op wedstrijden.
v.l.n.r. Inge ?, Martijn van Solingen, Rogier van
Oorschot en Kim Zwollo.

De winnaars in Mimiz en Plage.

Met olympisch en wereldkampioen Stefan 
van de Berg in Zandvoort 1995. 

1992

1992 –1993: 25 jaar Eckart.
Wij winnen de milieuprijs 
van de gemeente Eindhoven.
De Basisvorming gaat op 
1 augustus van start na 
een felle discussie over de 
lessentabel.
De cumi-leerling doet zijn
intrede. A. Janssen krijgt 
ziekteverlof.

1993

1993 –1994: Het Funtaplaatje
verschijnt waardoor het werk
evenrediger wordt verdeeld.
Eckart wordt grijzer. Vandaar
de werkgroep “Vitaal verder”.
Actief en zelfstandig leren
wordt speerpunt van beleid.
De schoolverlatersdagen van
havo-5 en vwo-6 slaan aan.
H. Uyl legt contacten 
met Minsk en gaat Russisch
studeren.
OMO wil de katholieke 
scholen in Eindhoven m.u.v.
Augustinianum, opnemen in
twee clusters; Eindhoven
Noord en Eindhoven-Zuid.

Onder de les Nederlands: Wat is het enkelvoud van edellieden?
antwoord; edellied
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Diploma-uitreiking
Hier is het dan, hier heb je je diploma,
een hand, een zoen en dan proficiat
je krijgt ook nog een tientje van je oma
vanavond wordt er vast wel wat gepakt.

Je hebt er toch zo hard voor moeten werken
en nu je het hebt, wat moet je er nou mee? 

Jullie staan nu op de drempel van de toekomst.

Het diploma is de sleutel voor je verdere carrière.

Nu begint het pas.

Een extra proficiat aan je ouders en aan de 
docenten want zonder hen…..

De Eckartvrouwen: 1993
Onder leiding van mw. Waalwijk van Rijn (kun je je een
aardrijkskundiger naam voorstellen) werd vanaf het begin
van de jaren tachtig in mei jaarlijks een “vrouwenontbijt”
georganiseerd. 
Mannelijke collega’s mochten daar zelfs niet komen afwassen,
laat staan serveren. 

Van leerling naar klasdocent. Klas V4
Bovenste rij; Yvonne van der Linden, dhr. Schellekens, Lesly Hendrix ? ?
Janneke? ? Maartje van Schijndel, Marjon Lavrijssen, Daniëlle van de
Ven, Wendy Merks. Middelste rij: Karin Munk, Anneloes Boekhorst,
Muriël?, ?, Wendy van der Molen, Wendy?, Karin?, ?, ?. Onderste rij:
Carlo Schouteten, Jeroen Boschman, ?, Remco Kantelberg, Dennis
van Gestel, Bart Fievé, Bart Bossers.

Van leerling naar klasdocent. 
Klas M2c
Bovenste rij: Brian Liang, Maarten Witteveen,
Damed Ata, Thalia Hertogs, Patricia Lente. 
2e Rij: Jeroen?, Koen van Hapert, Liridona
Maluku, Sabine Hulsen, Vicky Schuts, Kris
Vervoort, Bart Voet en dhr. Schouteten. 
3e Rij: Marly Ouderland, Deborah van den
Heuvel, Simone van der Aa, Eric de Volder,
John van Venrooy, Stephan van de Akker,
Frank van Roosmalen, Robin Roestenberg.
Onderste rij: Bram Bogers, Hassan Gaffar,
Jojan Schmeltzer, Suzanne Rooyakkers.

V.l.nr. de dames Houët, Cuser, Kamalsky,
Thomassen, Van Rijn, Levy, Esmeyer 
en Van Beek.

De sectie biologie heeft
altijd een eigen portier.

Over belangstelling is
niet te klagen.

Bij natuurkunde doet
men dan veel meer dan
in de les.

Open dag 
Als eerste in de regio organiseren wij in 1980 een open dag.

Honderden kinderen met hun ouders krijgen de gelegenheid
kennis te maken met de school.

Dit voorbeeld wordt snel door de andere scholen overge-
nomen en past tegenwoordig perfect in het “shopgedrag”
van de huidige generatie.

V6 1992.
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Personeel

1993: 25 jaar Eckart
Het 5e lustrum stond in het teken van het milieu.

Alle leerlingen werd verzocht een witte blouse
of overhemd aan te trekken. 
Vanuit een hoogwerker werd deze foto genomen. 

Wadaiko Ichiro zorgde
voor een grandioos

slagspektakel tijdens 
de opening van de

lustrumfeesten.

Dhr. Joore was de 
fotograaf die vanuit 
de hoogwerker komt 
“abseilen”.

Onder de les aardrijkskunde: noem industrieprodukten gemaakt van landbouw-
produkten. Antwoord: olie van maïs, zonnebloemolie van zonnebloemen
slimmerik: slaolie van sla.


