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Het Vicki Brownhuis, een in-
loophuis voor volwassenen en
kinderen met kanker én hun
naasten, bestaat precies een
kwart eeuw. Om daar bij stil te
staan, waren er deze zaterdag
diverse activiteiten.

Op 13 mei 1992 opende het
Vicki Brownhuis z’n deuren
op het Hinthamereinde. Het
was in z’n soort het eerste in-
loophuis van Nederland. Vorig
jaar maart verhuisde de orga-
nisatie naar de Aartshertogen-
laan. ,,Wij huldigen het prin-
cipe ‘alles kan, niets hoeft’.

,,Wie daaraan behoefte heeft,
kan bij ons de nodige rust vin-
den”, licht directeur Jacqueline
Crooijmans toe. 

Eerder op de dag vond onder
meer in het eigen pand een
drukbezochte receptie plaats,
waarbij ook burgemeester Ton
Rombouts aanwezig was. Hij
onthulde een beeldje, gemaakt
door Gerda Hoogendoorn, dat
symbool staat voor het begrip
saamhorigheid. In feite is het
een schenking van een inmid-
dels overleden vrijwilliger van
het Vicki Brownhuis.

DEN BoSCH

� De nieuwe Theaterstadstuin, gelegen naast het gebouw van
het Liliane Fonds aan het Emmaplein in Den Bosch, is zaterdag
officieel in gebruik genomen. Judith Schmitz-Van den Berg
van het Liliane Fonds: ,,Te midden van allerlei bloemen, planten
en (pluk)kruiden kunnen bezoekers op deze ‘verborgen’ plek
onder meer genieten van de rustieke sfeer die hier doorgaans
heerst. Daarnaast lijkt dit een perfecte locatie om bijvoor-
beeld van tijd tot tijd kleinschalige openluchtvoorstellingen of
muziekoptredens te organiseren.” FOTO OLAF SMIT

Een kwart eeuw Vicki Brownhuis 

VugHT

Speciale scherm-Oscar voor Birhan Ugür (16)

THEATERSTADSTuiN

Birhan Ugür (16) uit Vught
werd vorige week in Stadska-
naal knap derde op het we-
reldkampioenschap rolstoel-
schermen, in de categorie on-
der de 23 jaar. Zaterdagmiddag
kreeg hij in zijn ouderlijk huis
aan de Akkerstraat bezoek van
een flinke delegatie van zijn
schermclub Pallas uit Breda en
van de nationale schermbond.
Hij werd onderscheiden met
de scherm-Oscar. De onder-
scheiding werd door voorma-

lig topschermer Oscar Kardo-
lus toegekend aan schermers
die bijzondere prestaties heb-
ben verricht. De jonge
Vughtenaar, die een onver-
groeide ruggenwervel heeft en
een long mist, was ‘trots en
blij’. ,,Ik ben vijf jaar geleden
met rolstoelschermen begon-
nen. Maar dat ik ooit nog eens
derde zou worden op het WK
en zou worden onderscheiden
met een scherm-Oscar had ik
destijds nooit verwacht.”

EVVC is rode draad in het leven
van Ans en Herman van den
 Hanenberg. 

Peter de Bruijn
Vinkel

Hij aarzelt even. EVVC winnen of
Feyenoord kampioen? ,,Vandaag
zou Vinkel mogen verliezen. Er
staat voor ons in de tweede klasse
toch niets meer op het spel. Ik
hoop dat ze net zoals wij hier ook
in Rotterdam een feestje kunnen
vieren”, zegt Herman van den Ha-
nenberg. De kantinebeheerder
wordt even emotioneel. ,,We doen
het niet alleen hoor. Het zijn de
mensen. Deze club betekent alles
voor ons. EVVC is de rode draad in
ons leven.”

‘Ons’? Dat zijn Ans en Herman
van den Hanenberg. De kantine-
beheerders uit Vinkel werden gis-
termiddag gehuldigd omdat ze 25
jaar onder meer achter de bar van
de voetbalkantine staan. ,,We
doen eigenlijk van alles”, zegt het
echtpaar. ,,Inkopen, schoonmaken,
pilsjes tappen. EVVC hoeft zich
nergens druk om te maken. De
mensen kennen ons. Het schept
een band en geeft vertrouwen. Er
is in 25 jaar tijd nog nooit iets ver-
velends in onze kantine gebeurd.
Die huldiging hoeft niet zo nodig
van ons. We staan liever lekker
achter de bar.”

Een kwartier voordat de wed-
strijd EVVC - Rhode bij de zon-
dagamateurs begint, is het zover:
,,We hebben er weer één”, schalt

door de speakers van de kantine.
,,Wie, wie, wie”, vragen de sup-
porters en voetballers in groen-
witte shirts met z’n allen. ,,Lang
zullen ze tappen”, zingen de fans
even later. ,,Hoera, hoera, hoera.”
,,Een traditie bij onze voetbal-
club”, leggen Ans en Herman uit.
,,We doen het als er iemand bij de
vereniging jarig is. Dan brengen
we de jarige een blad bier en roe-
pen: ‘We hebben er weer één’.”
Ans vervolgt: ,,De jaren zijn omge-
vlogen. We doen het nog steeds
met veel plezier. Hoe lang we nog
doorgaan? Zeker een paar jaar. Als
we maar gezond blijven, hè.” Her-
man: ,,De voetballers van nu koch-
ten vroeger een snoepzak bij ons
aan de bar. Nu vragen ze ons om
een blad bier voor hun team.”

‘Lang zullen Ans en Herman nog tappen’

� Ans en Herman van den Hanenberg. FOTO ROY LAZET

Reparateurs van de Neder-
landse Vereniging voor de Histo-
rie van de Radio buigen zich
over 21 oude exemplaren. ‘We
hebben geluid!’

Peter de Bruijn
Den Bosch

,,De oude radio is van mijn opa”,
zegt Sander uit Rosmalen, terwijl
er nogal wat gekraak uit de radio-
kast komt. ,,Opa luisterde altijd op
deze Grundig uit 1952 naar de opa
van mijn vrouw Ingeborg. Toeval-
lig, hè? Haar opa was de eerste pre-
sentator van Omroep Limburg.” 

Ingeborg en Sander Maas volg-
den gistermiddag in Den Bosch
aandachtig hoe hun oude ‘familie-
radio’ vrijwel gratis werd nageke-
ken en gerepareerd door Ed Plevier
uit Blaricum. Plevier was gisteren
één van de vijf reparateurs van de
Nederlandse Vereniging voor de
Historie van de Radio (NVHR) die
in totaal 21 oude buizenradio’s on-
der de loep namen. 

,,Het aantal radio’s stemt tevre-
den”, aldus Cees Eijgel uit Sint-
Michielsgestel. Hij is medeorgani-
sator van de vijfde reparatiedag
namens de Vereniging van Experi-

menteel Radio Onderzoek Neder-
land, afdeling Den Bosch
(VERON). In Sociaal Cultureel
Centrum de Helftheuvel staan
vanmiddag vijf reparateurs ter be-
schikking. Eijgel: ,,Mijn vader
bouwde vroeger ook buizenra-
dio’s. Ik ben verder gegaan waar
vader is gestopt. Het geluid van die
oude radio’s klinkt vaak wat don-
ker. Ik vind het beter dan die
schelle tonen van tegenwoordig.
Transistorradio’s piepen, zeggen
wij. Repareren is een ziekte. Je
bent elke keer weer bezig met die
ouwe zooi. Maar het blijft leuk.” 

De achterkant van de radio uit
1956 van het Duitse bedrijf Graetz
ligt open. De lampen, de wijzer op
de schaal en de radiobuizen zijn
goed te zien. ,,Het doet het wel,
maar er zit een kikker in het geluid
van mijn radio”, zegt Jan van Bran-

denburg uit het Gelderse Andelst.
,,Ik heb van alles geprobeerd, maar
krijg hem niet aan de praat.
Daarom ben ik nu hier. Er zit tech-
niek in die je nog een beetje kunt
begrijpen, hè. De radio’s van nu
hebben een printplaat. Daar kun je
niet veel mee. Vergelijk het maar
met een moderne auto. Als je in de
garage komt, hangen ze hem aan
een computer. Je kunt er zelf niet
veel aan repareren.”

Emotionele waarde
Er schalt opeens muziek door de
ruimte. Het is opa’s radio van de
familie Maas. ,,We hebben geluid.
De eerste keer sinds lange tijd”,
zegt Ingeborg hoopvol. ,,Deze ra-
dio heeft een emotionele waarde
voor ons. We willen er echt iets
mee doen. Hij komt straks in onze
woonkamer.”

Even later maakt reparateur Ed
Plevier uit Blaricum de radio van
opa dicht. ,,De Grundig-radio is
bijna klaar”, zegt hij. ,,Ik heb de
mensen het advies gegeven om de
radio uit te zetten als ze niet thuis
zijn. Er kan van alles gebeuren.
Een buizenradio kan heet worden.
Zo zou ook brand kunnen ont-
staan.” 

‘Er zit een kikker in het
geluid van mijn radio’

Er zit techniek in die
je nog een beetje kunt
begrijpen, hè. De
radio’s van nu hebben
een printplaat  

� Piet Schagen repareert de radio van Arje Leeuwenburg. FOTO ROY LAZET 


