
Jan heeft het PieterBrueghelHuis ont-
dekt via vriendin Mei, die regelmatig 
kwam sporten. Jan is nu al geruime tijd 
op maandag en soms ook op andere 
dagen te vinden in de werkplaats van 
het PieterBrueghelHuis. “Ik wil graag 
bezig zijn, dan rook ik niet”, zegt Jan, 
waarop vrijwilliger Piet lacht en corri-
geert: “Minder!”. 

Piet besloot op de open dag van het 
PieterBrueghelHuis twee jaar geleden 
om vrijwilliger te worden. Hij heeft 
veel hobby’s, zoals koormuziek en fo-
tografie, maar zo zegt hij: “Ik ben de 
zoon van een timmerman-aannemer
en zo is het gekomen dat ik in de 
werkplaats nu bezoekers help. Mees-
tal is het houtbewerking, maar Jan had 
andere plannen.”

Jan zei: “Ik hou van molens. Ik had 
vroeger in de stadshobbywerkplaats 
een molen van hout gemaakt, die is 
nu helemaal verrot. Ik wilde er nu een 
van ijzer, zo’n 1,20 meter hoog”. Piet 
gaf aan: “Maak eerst maar een teke-
ning.” Jan kwam de volgende dag met 
een miniatuurmolentje. Zo moest zijn 
molen worden! 

Jan en Piet zijn nu ruim 2 maanden 
met het project bezig. Behalve ijzer, is 
er voor de molen ook aluminium ge-
bruikt. De wieken draaien op de 
vooras van een oude fiets van Piet.
Jan vertelt: “Met Piet werken gaat heel 
goed. Als de platen klaar zijn gaan 
we ze donkerrood spuiten en verder 
afschilderen.” 

Beide heren zijn trots op hun project 
en willen de molen tentoonstellen in 
het PieterBrueghelHuis, voordat hij 
naar vriend Edwin gaat. “Het verschil 
met de werkcarrousel is dat ik hier zelf 
mag bedenken wat ik ga maken.” Dat 
plezier gunt Jan iedereen. “Ik wil bezig 
zijn, dan rook ik niet meer en voel ik 
mij beter.”

Het PieterBrueghelHuis is een 
bruisende plek om geluk te halen, te 
brengen en waar je door ontmoeting 
en activiteiten een fijne tijd hebt. Met 
deze rubriek wordt een beeld gegeven 
van de diverse bezoekers en vrijwil-
ligers van het PieterBrueghelHuis 
Kijk op www.pieterbrueghelhuis.nl

Heeft u geen vervoer?
Bel dan naar:
0413 35 22 32
Hulpdienst Diakonie Veghel

Lekker bezig zijn!


