
DE BRANDEVOORTER 2011. 
 
 
Allereerst heet ik u namens het beheer, de 
vrijwilligers en het bestuur van Wijkhuis ’t 
BrandPunt van harte welkom en wens u allen 
een voorspoedig 2012 toe. 
Natuurlijk een speciaal woord van welkom voor 
de genomineerden, hun familieleden en 
mogelijke supporters, want zij staan centraal 
bij de uitreiking van de Brandevoorter 2011.  
De uitverkiezing van de Brandevoorter is in 
2009 gestart om stil te staan bij 10 jaar 
Brandevoort nieuwe stijl en vooral bij de 
organisaties, die dank zij de vele vrijwilligers, 
onze jonge wijk op de kaart hebben gezet.  
Begin 2010 werd Adriaan Joosten unaniem 
uitgeroepen tot de eerste Brandevoorter, omdat 
hij zich zowel voor het oude, als nieuwe 
Brandevoort op een voortreffelijke wijze 
inzette. Begin 2011 mochten we Jet de Laat 
feliciteren met haar uitverkiezing. Adriaan en 
Jet van harte welkom bij deze uitreiking. Vorig 
jaar moest de jury zich buigen over zeven 
nominaties. Dit jaar is dit aantal gegroeid tot 
zeventien, waaronder 4 nominaties voor 
groeperingen.  
Naar aanleiding van een opmerking van Jet 
heeft het bestuur van de Stichting Sociaal 
Cultureel Centrum besloten om naast de 



uitverkiezing van de Brandevoorter, ook de 
uitverkiezing van de Brandevoorter groepering 
2011 te organiseren en daar een prijs van € 
500,00 aan te verbinden.  
 
We starten met de uitverkiezing van de 
Groepering 2011. 
Genomineerd zijn: 
 
 
Eetpunt ’t BrandPunt. 
Het eetpunt is een waardevolle uitbreiding van 
de activiteiten voor ouderen in onze jonge wijk. 
Ouderen, die alleenstaand zijn of mantelzorger, 
krijgen op deze manier meer contact met 
lotgenoten. 
Een keer per maand wordt een fantastisch 
diner bereid voor een zeer lage prijs. 
Mary-Ann en haar geweldige kookgroep zorgen 
op deze manier steeds opnieuw voor een 
onvergetelijke middag/avond voor deze 
belangrijke doelgroep. 
 
CS De Brandeliers. 
Een vereniging, die in 3 jaar uitgegroeid is tot 
een groepering, waarvan meer dan 100 
gezinnen lid zijn. De Brandeliers organiseren 
een aantal carnavalsactiviteiten en het 
Zonnebrandfestival. Verder zijn zij sociaal 



actief en leveren op hun manier een bijdrage 
aan de saamhorigheid in onze mooie wijk. 
 
Scouting Brandevoort. 
Scouting Brandevoort bestond in 2011 10 jaar. 
Met meer dan 130 leden heeft zij haar 
bestaansrecht bewezen. De enthousiaste groep 
vrijwilligers zorgt er niet alleen voor dat 
Scouting veel betekent voor de kinderen uit de 
wijk, maar ook dat het een van de verbindende 
schakels is binnen wijk door een bijdrage te 
leveren aan de Kindervakantieweek, de 
Brandevoorterdag, Dickensnight en ook aan de 
Stuurgroep Jeugd. 
 
Skatejeugd.  
Een groep jongeren, die zich vol enthousiasme 
inzet voor een mooi skatepark voor de jeugd in 
de wijk, waardoor er een mooie plek ontstaat 
voor hun hobby en om samen te zijn. De 
jongeren willen meedenken, helpen en geld 
inzamelen. Kortom hun steentje bijdragen om 
van Brandevoort een nog fijnere wijk te maken, 
waarin ook de jeugd een positieve plaats 
inneemt.   
 
Zouden de vertegenwoordigers van deze vier 
genomineerde groeperingen naar voren willen 
komen. 



De jury, bestaande uit wethouder Frans 
Stienen, Jacqueline Klomp, die als ambtenaar 
gedurende de hele periode bij de ontwikkeling 
van Brandevoort betrokken is, Patricia van Dijk, 
wijkbrigadier, Ingrid Tielemans, bestuurslid van 
de Stichting Sociaal Cultureel Centrum 
Brandevoort en ondergetekende, vond het 
moeilijk om te kiezen tussen deze 4 
waardevolle groeperingen.  Dit wordt nog eens 
extra onderstreept doordat er uiteindelijk voor 
gekozen is om de prijs voor de Groepering 
2011 tweemaal uit te reiken. 
Er wordt € 500,00 beschikbaar gesteld aan de 
groep, die door haar inzet de leefbaarheid voor 
een groot aantal senioren zichtbaar vergroot, 
namelijk het Eetpunt ’t BrandPunt en er wordt € 
500,00 beschikbaar gesteld aan de jeugd, die 
door haar inzet haar eigen toekomst positief wil 
beïnvloeden: de Skatejeugd.  
 
Ik wil aan wethouder Frans Stienen vragen om 
de cheques aan de beide vertegenwoordigers 
uit te reiken.  
 
We gaan nu verder met de uitverkiezing van de 
“Brandevoorter 2011”. 
 
 
Genomineerd zijn: 
 



René Maréchal. 
Hij is al 10 jaar op allerlei gebieden actief 
binnen Brandevoort: Carnaval, jeugdwagen 
bouwen, fietscross voor de jeugd, fierljeppen, 
enz. Verder staat hij altijd voor iedereen klaar. 
 
Giel Pollemans. 
Giel is al vanaf dag 1 de drijvende kracht achter 
ons prachtige wijkblad de Brandevoorter 
Courant. Hij stelt zich hierin erg bescheiden op 
en juist daarom verdient hij het om echt 
zichtbaar te worden in de wijk. 
Vanaf 1 januari is hij gestopt als redacteur, 
maar gelukkig blijft hij zich op andere wijze 
inzetten voor de BC. 
 
Helma Martens. 
Zij is postbode en heeft een hond, waarmee ze 
voortdurend door de wijk loopt. Ze kent 
iedereen en houdt alles in de gaten. Ook geeft 
ze regelmatig een pakketje ´s avonds af, of bij 
familie, zodat mensen niet naar het postkantoor 
hoeven te gaan.  
 
 
 
 
Mary-Ann Bosman. 
Een stuwende factor in het wijkhuis, die een 
groot sociaal hart heeft, wat o.a. tot uitdrukking 



komt bij het “Eetpunt Brandevoort” en bij de 
dinerveiling voor een goed doel binnen 
Brandevoort. 
   
Louis Vrolings. 
Louis is actief voor ouderen door zijn 
activiteiten binnen de KBO. Hij startte met de 
computerlessen, de computerclub en de teken~ 
en schilderlessen. Hij zet zich ook in voor de 
jeugd door zijn penningmeesterschap van 
Stichting Sport en Bewegen. Daarnaast is 
Louis ook nog vrijwilliger in het wijkhuis.  
 
Erik van der Veen.  
Eric is de gouden vrijwilliger met twee rechter 
handen. Nooit op de voorgrond, maar door zijn 
technische ondersteuning en zijn helpende 
hand onmisbaar voor diverse activiteiten, zoals 
de Kindervakantieweek, Carnaval, Paas eieren 
zoeken en fierljeppen. 
 
Willie Jaegers. 
Willie heeft vijf jaar geleden de bridgeclub 
opgericht. Vanaf het begin heeft hij zich hier 
voor 100% voor ingezet. 
Mede door zijn vele werk is de club uitgegroeid 
naar 120 leden. 
 
 
 



Astrid en Jet.  
Voor de organisatie van de Dickensnight, een 
evenement, dat zij samen organiseren met vele 
vrijwilligers.    
 
Nancy Vrenken. 
Zij is vanaf het begin vrijwilliger bij 
Peuterspeelzaal Ot en Sien. Ook is juf Nancy lid 
van de ouderraad van Basisschool de 
Vendelier. Samen met haar man is zij de 
drijvende kracht achter de werkgroep 
Carnavalsoptocht. Verder is zij lid van de 
evenementencommissie van SV Brandevoort, 
waarin zij een fantastische bijdrage levert aan 
de activiteiten, die voor de voetballende jeugd 
georganiseerd worden. 
 
Yvon Cremers. 
Zij heeft samen met enkele anderen de basis 
gelegd voor het Kindervakantiewerk in 
Brandevoort. Ze is trots op Brandevoort en wil 
alle kinderen mee laten genieten. Ze doet dat 
heel serieus en met tomeloze energie. 
Verder is ze een van de pijlers onder de Glossy 
van Brandevoort. Ook hierbij straalt ze weer! Ze 
is echt een bijzonder mens.  
 
Frits van der Linden. 
Frits is van het type “ruwe bolster, blanke pit”, 
die houdt van snelheid. Door een ernstig 



motorongeluk moest hij tijdelijk vaart 
minderen. Die tijd heeft hij gebruikt om met 
grote inzet te werken aan de fietscrossbaan 
van Brandevoort en deze uit te laten groeien tot 
een belangrijke sociale ontmoetingsplaats voor 
de jeugd. 
 
 
 
Herbert van Reth 
Hij zet zich al jaren achter de schermen in om 
Brandevoort digitaal op de kaart te zetten. Hij is 
verantwoordelijk voor de startpagina en al 
jaren voorzitter van de webmasters commissie. 
Het afgelopen jaar heeft hij een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het tot stand komen van 
de kalender Brandevoort.  
Herbert maakt altijd tijd om anderen vooruit te 
helpen en speelt een belangrijke rol bij de 
financiering van vele evenementen. 
 
Jan Roefs. 
Jan is vanaf het begin actief betrokken bij de 
opbouw van de wijk. Hij zet zich in waar hij kan, 
van het mede-organiseren van een activiteit tot 
het plaatsen van dranghekken, van het 
aanvragen van vergunningen tot het regelen 
van afvalbakken en van onderdak voor het 
bouwen van carnavalswagens . 



Momenteel is Jan betrokken bij de organisatie 
van de Brandevoorterdag. Verder is hij actief 
binnen de voetbalclub en maakt hij deel uit van 
de Stuurgroep Jeugd. Het is niet voor niets, dat 
hij al jaren geleden benoemd is tot de enige 
echte burgemeester van Brandevoort.  
 
Zouden de dertien genomineerden naar voren 
willen komen, zodat we met de officiële 
ceremonie kunnen beginnen.  
Een van hen wordt De Brandevoorter 2011, 
twee van de overige twaalf genomineerden 
krijgen een persoonlijk geschenk en mogen 
ieder € 500,-- euro uitdelen aan een groepering 
binnen Brandevoort. De Brandevoorter 2011 
mag  
€ 1.000,-- uitdelen aan een groepering binnen 
Brandevoort en krijgt, naast het persoonlijk 
geschenk, ook een speciaal ontworpen 
kunstwerkje. De overige tien genomineerden 
krijgen ieder een persoonlijk geschenk. 
 
De jury is tot de volgende uitslag gekomen: 
 
- De tien genomineerden, die een persoonlijk 
geschenk krijgen zijn: René Marechal, Helma 
Martens, Mary-Ann Bosman, Erik van der Veen, 
Willie Jaegers, Astrid en Jet, Nancy Vrenken, 
Yvon Cremers, Frits van der Linden en Herbert 



van Reth. ( Wethouder Stienen verzorgt de 
uitreiking),  
 
- De bedragen van € 500,00 mogen verdeeld 
worden door  
Giel Pollemans ( Wethouder Stienen verzorgt 
de uitreiking) en 
Louis Vrolings ( Wethouder Stienen verzorgt de 
uitreiking). 
   
- Dit betekent, dat Jan Roefs de Brandevoorter 
2011 is geworden. Naast de  
€ 1000,00, die Jan beschikbaar mag stellen aan 
één of meerdere groeperingen binnen de wijk 
en de persoonlijke prijs, krijgt hij ook het 
beeldje, dat bij deze uitverkiezing hoort en dat 
de zich uitbreidende wijk voorstelt. 
 
Graag geef ik ter afsluiting van deze ceremonie 
het woord aan wethouder Frans Stienen.   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


