
door Lisette Oosterbosch 

 

Bas van Hoof is elf jaar oud. Hij zit 

in groep 8 van basisschool St. Jan 

Baptist. Bas zit op tennis en doet aan 
schaken. Hij doet mee aan de Brede 

School Verslaggevers om te kijken 

wat het is. Bas heeft twee broers en 

woont bij zijn vader en moeder in 

Oerle. Bas 

door Emma Buijs 

 

Dit jaar is Benthe Janssen ook lid 

van de Brede School Verslagge-

vers. Ze zit op de Heiacker in de 
Heikant. Ze is tien jaar en zit in 

groep 7. Ze houdt heel erg van ko-

ken, dansen en zingen. En haar opa 

en oma zetten zich in voor hele 

goede doelen. Benthe 

door Benthe Janssen 
 

De tienjarige Emma Buijs doet voor 

de tweede keer mee met de Brede 

School Verslaggevers. Dat doet ze 

omdat ze ziek was toen de rest de 

burgemeester interviewden. Ze zit in 

groep 8 van de St. Jan Baptist in Oer-
le. Ze doet aan tennis en haar hob-

by’s zijn koken en zingen. Ook doet 

ze graag aan yoga.   Emma Ester 

door Jan van den Akker 

 

Ester Wanrooij is tien jaar oud en 

komt uit Finland. Ze zit in groep 7b 

van de Heiacker. Zwemmen is haar 
sport. Ze doet mee aan de Brede 

School Verslaggevers omdat jour-

nalist zijn een van haar hobby’s is. 

Ester wil later juf worden.  

door Ester Wanrooij 

 

Jan van den Akker (12) zit in groep 

8a van de Heiacker. Zijn hobby’s zijn 

voetbal, chillen met vrienden, gamen, 
acteren, muziek luisteren en de Brede 

School Verslaggevers. De mooiste 

reis die hij heeft gemaakt, was naar 

Oostenrijk. Jan wil acteur worden.  

door Stijn Timmers 

 

De tienjarige Roan Kant zit onder 

voetbal bij Una in Zeelst. Zijn ou-

ders zijn gescheiden en hij heeft een 
broer van acht jaar. Zijn vader is dj 

Jeroenski. Roan zit in groep 8a van 

de Heiacker. Zijn hobby’s zijn 

sport, drummen, schrijven en ga-

men.   Jan  Roan 

door Roan Kant 

 

Aangestoken door zijn zus is Stijn 

Timmers een van de nieuwe Brede 

School Verslaggevers Hij is negen 
jaar oud en zit in groep 7 van de Ber-

ckacker. Stijn zit op voetbal en vol-

leybal. Gamen is zijn grootste hobby. 

Zijn vader is journalist en dat wil hij 

zelf later ook worden.  Stijn 

door Bas van Hoof 

 

Lisette Oosterbosch is 48 jaar oud. 

Ze heeft een man en twee kinderen. 

Brede School Veldhoven heeft haar 
gevraagd om de verslaggevers te 

begeleiden, want ze werkte lang 

voor de krant. Haar hobby’s zijn 

wandelen en verhalen vertellen.   
Lisette 

Verslaggevers 
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door Bastienne van der Putten 

 

Sisi Allasvand hadi woont samen met 

haar broertje, vader en moeder. Sisi sport 

bij DéDé Dansballet, dat vindt ze heel 

leuk. Haar hobby’s zijn elektrische gitaar 

en tekenen. Ze zit in groep 7b van de 

Heiacker. Ze heeft veel interesse in die-

ren. Ze doet mee met de verslaggevers 

omdat het haar leuk leek. 
Sisi 

door Sisi Allasvand hadi 

 

Hockey, dansen en tekenen zijn de 

hobby’s van Bastienne van der Put-

ten. Ze zit op de Heiaker in groep 7A. 

Ze is 10 jaar. Ze heeft een broertje, 

een moeder en een vader. Ze doet 

mee aan de Brede School Verslagge-

vers omdat de leerkracht haar opge-

geven heeft en het haar leuk leek. 
Bastienne 


