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DEN DURVER 
EEN KRANT VOL VERHALEN OVER DURVERS EN HUN TALENTEN 

Mopje van de maand! 
JARNO 

De bende die verantwoordelijk 
was voor het verspreiden van 
computervirussen is gepakt.  
 
 
Het ging om 4 russen. 
 
 

 

Gedicht voor de Brake-Outers 
(omdat ze wonnen bij één tegen allen) 
LIESELOTTE, CHARLENE, INA  

Als een vlinder fladdert Laurence onze Brake-out tuin rond. 
Ze houdt van duidelijke afspraken, is stipt en houdt het ’s middags gezond. 
 
Als hij kan schrijven zit in Francis een volbloed renpaard klaar. 
Lyrische, retorisch, poëtisch, in het Duits of in het Latijn… geen enkele stijl is hem te zwaar. 
 
Wil je Jasper strikken dan moet je goed leren mikken of gelijk zijn hoofdtelefoon pikken. 
Hij is de beste om je te leren hoe je kan updaten, uploaden of filmpjes animeren. (Lieselotte) 
 
Emma houdt van Brake-Out, Oscar en lekker eten. 
Wat ze bij heeft elke middag, kom je snel te weten. 
 
Vincent, de allemansvriend, is onze vroege vogel. 
Tetteren a volenté met een choco, want nee, voor hem liever geen thee. 
 
Nog zo’n taterwater is ons Abi. Ze weet van alles wat -tv, geschiedenis, muziek en soaps- en vertelt 
het je allemaal zo terloops. (Charlene) 
 
Er schuilt een woordkunstenaar in Toon. 
Zoveel grapjes dat die verzint, niet gewoon! 
 
Jarno is een levensgenieter en vrolijkt ons steeds op. 
Elke keer dat wij jou zien wordt onze dag echt top! 
 
Ik heb gemerkt dat Ivan houdt van wandelen en praten. 
Zelfs wanneer ik afgeleid ben heb jij alles in de gaten. (Ina) 
 
Samen zingen we het refrein: 
Brake-Out knalt als een trein. 
Wij hangen onze wagon eraan 
En blijven gaan! 
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PODCAST VANUIT DE ANTWWERPSE GEVANGENIS 
BEGIJNHOFSTRAAT   

DURVEN DROMEN  
TOON 

Mijn naam is Toon. Ik ben 22 jaar en ik zit in het tweede 
jaar van Brake-Out. In het tweede jaar leren we durven 
dromen. Wel ik heb een paar dromen sommige zíjn 
gemakkelijk en normaal zoals trouwen en kinderen 
hebben en werken en samenwonen. Ik wil ook graag iets 
met acteren doen. Of met honden niet in een asiel maar in 
een kennel. Of in de horeca werken. 
   
Een durver heeft vier kenmerken. Durven is eerst dat je 
álles kan dromen! Het moet wel normaal blijven. Niet 
zoals ik wil kunnen vliegen bijvoorbeeld. Het tweede 
kenmerk van een durver is een detective zijn. Dat is dat je 
opzoekt hoe je je droom kan uitvoeren. Ik geef een 
voorbeeld: als je een acteur wilt worde dan zoek je eerst 
een acteerschool. Het derde kenmerk van een durver is de 
doener. Uitvoeren dus en het doen. Als je alleen opzoekt 
en niet tot actie overgaat, dan gaat je droom waarschijnlijk 
niet uitkomen.  
 
Eens dat je het hebt uitgevoerd kom je bij het laatste 
kenmerk van de durver en dat is doorzetten. Dromen 
lukken niet altijd. Of van de éérste keer. Of van de tweede 
keer. Je mag nooit opgeven. In Brake-Out leren we 
doorzetten en nooit opgeven! 
 

FRANCIS BRUGHMANS   
10/10/2020 

Een donkere en sonore podcast 
vol verhalen waarbij 
gedetineerden aan de hand van 
hun ervaringen een woordwiel 
vormen met welke woorden ze 
het concept ‘vrijheid’ definiëren. 
 
De woorden die ik me herinner 
zijn: ‘vijver’, ‘bladeren’, 
‘eenden’, ‘dood’, ‘de vier muren 
die op je af komen’, ‘wit’ (witte 
muren), ‘grijs’ (grijs ‘coureke’), 
‘isolatie’, ‘stilte’... That’s all 
folks. 
 
Dat waren voornamelijk ‘happy de peppi’-woorden maar wel 
woorden die ik aan den lijve heb ondervonden in de psychiatrie. 
Een woord dat ik nog zou willen toevoegen is ‘samenhorigheid’. 
Uitleg? Je zit er allemaal voor andere cases, maar je maakt wel 
hetzelfde mee, een soort vreemde ‘cohesie’, anders kan ik het niet 
uitleggen. 
 
Net zoals je negen maanden in een peloton in Irak hebt gevochten 
en overleeft in afschuwelijke omstandigheden. Bij ontslag of 
repatriëring ga je in de eerste drie maanden de cohesie 
ongelofelijk hard missen en terug willen. Daarna minder en 
minder... gelukkig maar! 
 
 
Dus waar was ik gebleven, want deze oud-soldaat blijft kwijnen 
in de kanttekeningetjes, alsmede spint hij verder zijn opiniestuk. 
Het tweede onderwerp van de podcast ging over een vrouw die na 
jaren in de gevangenis te hebben gezeten, ontslagen werd en haar 
eerste verjaardag in haar eigen appartement met haar familie 
vierde. Ze vertelde dat ze jarenlang heeft toegeleefd naar dit 
moment om haar vijftigste verjaardag in vrijheid zo te kunnen 
vieren. Een lichtpuntje in de verschrikkelijke schemer van deze 
sonore doch geniale podcast. 
 
Link podcast 
https://soundcloud.com/plantrekkers/34-radio-begijnenstraat 

https://www.mixcloud.com/MedialabKortrijk/radio-begijnenstraat-schoonheid-
en-troost/ 

 

 

Deze mooie foto’s zijn genomen door Emma bij een 
bezoek aan Den Botaniek. Een plantentuin in het hartje 
van Antwerpen. 
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Media wijsheid  
VINCENT  

In mediawijsheid hebben wij al veel bijgeleerd. We hebben geleerd 
over verschillende logo’s van verschillende apps en zijn ook naar 
graffiti gaan zien dit was heel leuk! 
 
Voor mij is media heel leuk omdat ik er veel van weet. Ik heb dan ook 
2jaar i.c.t. gedaan en heb daar al veel bijgeleerd. Ik hoop hier nog 
meer bij te leren en nog meer te weten te komen over bepaalde 
software en apps en dan ook nog over shortcuts op de het klavier 
(a.k.a. ‘het toetsenbord’) 
 
Ik weet al heel veel over het Internet maar het is altijd leuk om nog bij 
te leren ik hou ervan om te gamen en dit hoort ook bij mediawijsheid 
wand van games ken je ook veel bijleren, bijvoorbeeld: 
 
- Je leert bij bepaalde games om je te concentreren.   
- Bij shooter games leer je je reflexen te gebruiken. 
- Bij simulatie games leer je hoe je moet rijden en/of vliegen. (bv. met 
modelbouw auto’s  of vliegtuigen )  
- Met mmorpg games leer je om samen te spelen met andere online. 
 

 

    
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
Mediageek en auteur: Vincent Duwé 
Fotoselectie en bewerking: Emma Geerts 

Ons Radio Quindo avontuur 
ABI  

Waarom gaan wij een podcast maken? Wel omdat Vlaams minister 
Brussel  Benjamin Dalle  van jeugd en media, subsidies schonk aan 
Konekt om een project te maken. De naam daarvan is Brake-out jekot. 
 
In Brake-out je kot was het de bedoeling dat je je een Quiz deed en 
door de vragen op te lossen kreeg je een activiteit gelinkt aan je talent. 
Wij bij Brake-out Antwerpen vinden talenten ontdekken heel 
belangrijk voor ons zelfvertrouwen! 
 
We hebben een workshop gekregen van Bo van Radio Quindo. Daarin 
hebben we geleerd hoe je een microfoon moet vasthouden. Zo moet je 
dat doen: je doet je hand over de bovenkant van de micro en je doet je 
duim naar boven en zo houd je op een goede manier de micro vast. 
 
Radio Quindo bevindt zich in Kortrijk. Ik vind het heel leuk om de 
podcast te maken. 
 
Xxx Aby  
 
Links:  
https://www.brake-out.be/brakeoutjekot-quiz/ 
https://www.quindo.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intermezzo: Onverwacht en héél last-minute moesten we ons 
bezoek aan Radio Quindo in Kortrijk uitstellen (niet annuleren 
gelukkig!). We hadden een maand hard gewerkt aan de 
voorbereidingen hiervan en de Brake-Outers hadden zich tot in de 
puntjes voorbereid. Sommigen sliepen bij hun broer of zus de nacht 
voordien om vroeger aan het station te geraken. Anderen voelden 
het kriebelen in hun buik omdat ze het spannend vonden om weer 
een nieuwe grens te verleggen. Anderen hadden veel goesting in het 
verkennen van een nieuwe stad. … De dag van ons grote avontuur 
zaten we op onze vertrouwde stoel in Mundo-A. Dit is een kort en 
persoonlijk verslag van wat we voelden. 
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Quiz: wat kan je horen in een podcast? 
QUIZMASTER EN WIKIPEDIA EXPERT: LAURENCE 

 
1. Waarvan komt de naam podcast? 

• De term Podcast komt van de woorden ‘iPod’ (mp3 speler) en ‘Broadcast’ (uitzending).  
• ‘Pod’ komt van podium en ‘cast’ betekent beluisteren. Het is alsof je naar een verhaal op een podium luistert 

maar dan zonder het podium te zien. 
• Podcast is Engels voor ‘luisterverhaal’. 

 
2. Hoe kan je een podcast beluisteren? 

• via de pc en smartphone 
• via de radio 
• via de krant 
• via youtube 
 

3. Waarover gaat een podcast? 
• Een podcast gaat altijd over moeilijke dingen zoals de lockdown en corona. 
• Een podcast gaat meestal over één onderwerp zoals sport, misdaad, technologie of gezondheid. 
• Een podcast gaat meestal over grappige dingen. 

 
4. Wat zit er allemaal in een podcast? 

• In een podcast zitten altijd bekende mensen. 
• In een podcast zitten video’s. 
• In de podcast zitten veel weetjes. 

 
5. Hoort er muziek bij een podcast? 

• Nee, in een podcast kun je nooit muziek horen. 
• Ja, er komt altijd muziek in een podcast. 
• Soms, de meeste podcast zijn talkshows maar sommigen gaan over muziek, vaak in een bepaalde stijl.  

 
6. Wie is de ‘podfather’ van de podcast? 

• Adam Curry 
• Philip Geubels 
• Laura Tesoro 

 
7. Wanneer werd de podcast uitgevonden? 

• De podcast is ontstaan in 2004. 
• De podcast is ontstaan in 1997, het beste jaar ooit. 
• De podcast werd uitgevonden voor de tv werd uitgevonden. 

Stuur je goede antwoorden door naar mijn e-mailadres! (laurence@vandessel.org) 
Als je alles juist hebt krijg je een beloning en dat zijn snoepjes! 
 

  


