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DEN DURVER 
EEN KRANT VOL VERHALEN OVER DURVERS EN HUN TALENTEN 

Silvius Brabo 
ABIGAIL 
24/09/2020 

Tijdens onze tocht door Antwerpen 
kwamen we het standbeeld van Brabo 
tegen. Brabo hakte het hand van de reus 
Druon Antigoon af. Hij gooide het in de 
Schelde. Van dit verhaal is de naam 
Antwerpen afkomstig. Het standbeeld 
van Brabo staat op de grote markt voor 
het stadhuis in het centrum van 
Antwerpen. Brabo was een Romeinse 
soldaat. Brabo staat op een kasteel. 
Eigenlijk staat Brabo in een verkeerde 
positie om het hand te werpen. 
 

 
Brabo die hand werpt 

 
Persoon in rolstoel die de tram op stapt. 

Het wan-beleid van de Lijn 
FRANCIS BRUGHMANS 
02/10/2020 

Eerst (& vooral) vertrokken we te 
voet naar station Zegel.  Met een tram 
naar metrostation Astrid. Normaliter 
was er een liftkoker, maar die was 
stuk. Verontwaardigd, doch kalm, 
namen we een tram naar Diamant, 
waar een onduidelijke aangegeven 
wirwar van liften was. Vincent & ik 
zaten er rond te dwalen.  Toen we na 
een half uur zaten te sukkelen en 
uiteindelijk toch de juiste lift 
gevonden hadden, bleek de liftkoker 
van -1 tot 0 afgesloten te zijn met 
politielint. Daarna dus helemaal 
terug! 

We moesten nog een overvolle tram nemen naar een volgende 
tramstation en dus de Groenplaats. Daar konden we eindelijk 
een lift nemen. Deze hele procedure nam bijna 1,5 uur in 
beslag. Dit was met een manuele rolstoel niet makkelijk. Doe 
er iets aan! Dit is echt not done! 
 
Meer inspiratie? 
Kijk naar dit filmpje dat Kurt van Konekt samen met Linde 
Merckpoel maakte: 
https://www.youtube.com/watch?v=Avz5CxpRM2U 
 
Of lees deze open brief die Kurt aan de NMBS schreef:  
https://www.facebook.com/kurt.vanhauwaert/posts/101578143
33939905 
 
 

Heb je zelf een verhaal vol verontwaardiging? Hoe ervaar jij de toegankelijkheid 
bij de NMBS? 
 
STUUR JOUW VERHAAL OP NAAR: 
IEDEREENDETREINOP@KONEKT.BE 
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EERSTE DAGEN VAN BRAKE-OUT 

 

STADSBINGO 
LAURENCE 

Wij hebben een stadsbingo gespeeld en 
daarin kwamen de volgende elementen aan 
bod.  
 
De schelp, vooral het volle deel, is vanouds 
het symbool van de heilige Jakobus de 
Meerdere en de Camino de Santiago. De 
schelp wordt meestal afgebeeld met de 
sluiting naar boven.  
Wist je dat de Nederlands-Britse 
oliemaatschappij Shell, de Sint-Jakobsschelp 
gebruikt als logo met voornamelijk de 
kleuren rood en geel.  
 
Maria was een Nederlandse vrouw. Het was 
een travestiet. Maria is 3 keer een soldaat 
geweest. Ze huwde tweemaal met een vrouw. 
Het Mariabeeld stond vaak op de hoek van de 
straat in Antwerpen. 
  
Het Antwerps handje is een koekje dat 
gemaakt is in de vorm van een hand. Deze 
handjes zijn een verwijzing naar de legende 
rond het ontstaan van Antwerpen.  
 
Als laatste kregen we een beloning wanneer 
we heel onze kaart vol hadden. Dit was een 
Antwerps handje. 
 
Laurence heeft bij het schrijven van haar artikel de 
vrije informatie van Wikipedia gebruikt.  

Van administratie 
duizendpoot tot stadsgids 
TOON  
18/09/2020 

Annick is 47 werkt als stadsgids en heeft haar 
eigen bedrijf Antwerp guides. Ze werkte 
eerst op een kantoor maar toen kreeg ze een 
burn-out. 
 
Haar droom was iets doen met fotografie en 
met verhalen van mensen. Dus besloot ze om 
voor stadsgids te studeren en ja na drie jaar 
was ze klaar met haar opleiding als stadsgids.  
 
En ik hoorde goede dingen over haar en ja 
hoor ik heb haar dan samen met een paar 
ándere als gids genomen en ze was een 
vrolijke gids en ze wist waar ze oversprak.  
 
Zou ik het nog is doen om me te laten 
gidsen? Nee. Zou ik haar aanraden als gids? 
ja zeker én vast! 

VINCENT & IVAN  
19/09/2020 

De eerste twee dagen van Brake-Out 
zijn wel een beetje hectisch geweest, 
maar we hebben ons ondanks alles toch 
goed geamuseerd. De durvers-dag 
heeft ons allen goed gedaan en we 
hebben veel bijgeleerd over stad 
Antwerpen. Onze durver en gids Annick 
heeft ons veel geleerd over Brabo en de 
stad.  
 
We speelden bingo waarbij we schelpen 
op de grond moesten vinden. Ook 
zochten we bepaalde beelden en 
schilden. Daarna hebben we het verschil 
tussen fabel en feit geleerd en hebben 
we alles gevonden wat er op de bingo-
kaart stond.  
 
We snoepte van geschiedenis en van 
Antwerpse handjes! We aten onze 
boterhammen op aan de Groenplaats. 
We kenden die dag bijna geen paniek.  
 
Francis en ik (Vincent) raakten wel 
verdwaald in het doolhof van de metro, 
maar alles kwam goed toen Charlene 
ons belde waar we zaten.   

 
Iemand die Antwerpen verkent. 

 
Een deel van de groep bij de gidstoer van 
Annick. 

 
 
De groep samen met gids Annick. 
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Het Districtshuis van Borgerhout 
FRANCIS BRUGHMANS 
02/10/2020 

 
Rondleiding tussen marmer en glas-in loodramen op een prachtige houten vloer. Dit was zelfs een beetje 
krakerig. Het wapenschild van Borgerhout, 2140. Het bestaat uit een boom met een rode rand rond. Dat 
wapenschild verwijst ernaar dat er in 1800-1900 een groot woud gekapt werd om heel Antwerpen te voorzien 
als houtvoorziening. 

  

 
 MOP VAN DE MAAND! 

Jantje bij opa en oma. 
JARNO 

Jantje gaat bij oma en opa logeren in de vakantie. Als hij moet 
plassen roept hij oma en zegt; “Ik moet piesen oma!”. “Maar 
Jantje”, zegt oma, “dat is niet zo netjes zoals jij dat zegt.” “Ja, 
maar ik moet zo nodig piesen oma” “Laten we afspreken dat je 
vanaf nu fluiten zegt in de plaats van piesen.” 
 
Als Jantje ’s nachts wakker wordt door een nare droom mag hij 
van opa in het bed van opa en oma komen liggen. 
Na een tijdje stoot hij opa aan en zegt dat hij nodig moet 
fluiten. “Maar Jantje”, zegt opa, “dat kan toch niet midden in 
de nacht. Zo wordt oma nog wakker!” “Maar opa, ik moet echt 
nodig fluiten!” “Nou vooruit dan maar”, zegt opa. “Doe het 
dan maar even heel zachtjes in mijn oor.” 

DURVERS PUZZEL                                                                                                                                             

Gemaakt door Jasper 

ANTWERPEN 
   
BEPERKING  
  
BORGERHOUT 
 
GESCHIEDENIS 
   
GIDS   
 
JANTJE 
 
ROLSTOEL 
   
STADSBEZOEK 
   
STANDBEELD 


