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Gewone mensen die iets biizonders doen
gekozen die strijden om de titel. Onder hen
drie mensen uit West-BrabanÍ Anneke
Wasser uit Breda, Louis Biemans uit Raams-
donk en Désirée Emmen uit Dongen. ,,We
streven telkens naar diversiteit van de geno-
mineerden. Mensen die zich hun heleleven
lang al belangeloos voor anderen inzetten.
Maar ook mensen die eenmalig iets bijzon-
ders hebben gedaan", zegt Omroep'Bra-
bant-redacteur Imke van de Laar. ,,Zóals de

achtjarige Justin Hathie uit Asten, die zich-
zelf en zijn broertje uit hun huis redde dat
in brand stond. We willen laten zien dat er
heel veel 'gewone' mensen ziin die iets
bijzonders doen en daarmee het íerschil uit-
maken voor anderen."
Commissaris van de koningin Wim van de

va1 de verkiezing
Donk maakt dinsdag rr decémber de uitslag
van de verkiezing bekend in Kasteel Maul
rick. Van de Laar: ,,We hopen dar veel men-

sen hun stem uitbrengen en daarbij ook
hun keuze kort motiverèn."

. Q Mensen kunnen via omroepbrabant.n[
brabandervanhetjaar tot 1 dècember stemmen
op hun favoriete kandidaat. Op die site ziin
filmpjes van de genomineerden te zien.
Ook is het mogelijk een mailtje te sturen naar
brabandervanhetjaa120í 2@omroepbrabant.nl.
Een briefie sturen naar Omroep Br:abànt, postbus
108, 5600'AC_ Eindhoven mag natuurlijk ook.
Op kerstavond 24 december. zendt Omroep
Brabant het programma Bmbander van het )oor
2012 uit.

BREDA - Mensen helpen die het Íinancieel
moeilijk hebben. Een luisterend oor bieden
aan hen die het om wat voor reden dan ook
zwaar hebben. Al zwemmend geld ophalen
voor mensen met een spierziekte.
Met de verkiezing van 'Brabander van het
Jaar' geeft Omroep Brabant voor de elftle
keer op rif erkenning aan bijzondere inwo-
ners van deze provincie.
In totaal waren 48 mensen aangemeld. Daar-
uit zijn tien mensen of duo's uiteindelijk

Brahander uan het ladr


