
DE BRANDEVOORTER 2013. 
 
 
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 2014 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 2013 en voor wethouder 
Margreet de Leeuw, die als wijkwethouder de taken overneemt van 
wethouder Frans Stienen en voor wethouder Yvonne van Mierlo.  
De uitverkiezing van de Brandevoorter is in 2009 gestart om stil te 
staan bij de organisaties, die dank zij de vele vrijwilligers, onze 
jonge wijk op de kaart hebben gezet.  
Omdat het voor de wijk van het grootste belang is, dat het aantal 
vrijwilligers op peil blijft, maar ook omdat het voor individuele 
personen steeds belangrijker wordt om bij de samenleving te 
blijven horen en daar actief bij betrokken te zijn, wordt er hard 
gewerkt om een organisatie op te zetten, die gebruik makend van 
een website vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk 
gaat koppelen, maar ook maatwerk kan leveren om de juiste 
persoon op de juiste plaats te krijgen. Dit project wordt samen 
opgezet met de wijk Mierlo – Hout.      
  
Januari 2010 werd Adriaan Joosten uitgeroepen tot de eerste 
Brandevoorter. Begin 2011 mochten we Jet de Laat feliciteren met 
haar uitverkiezing. In 2012 was Jan Roefs aan de beurt en een jaar 
later mochten we de familie Robben in het zonnetje zetten. Adriaan, 
Jet, Jan en familie Robben van harte welkom bij deze uitreiking. 
Vorig jaar moest de jury zich buigen over 29 nominaties, waaronder 
7 voor groeperingen. Vandaar dat we er dit jaar voor gekozen 
hebben om ons te beperken tot drie groeperingen en tien 
individuele nominaties.     
 
We starten met de uitverkiezing van de Groepering 2013. 
Genomineerd zijn: 
 
De Dickensorganisatie. 
Dickens is een evenement, dat niet meer is weg te denken uit 
Brandevoort. Jaarlijks trekt het duizenden bezoekers, die van 
heinde en ver naar de Veste komen. Het organiseren van een 
dergelijk festijn vraagt ontzettend veel van de vrijwilligers. De 
nominatie is dan ook bedoeld om hen in het zonnetje te zetten.  



Ook de inzet van de Dickens - family is een waardevolle toevoeging 
voor dit grandioze feest. 
 
Organisatie Zonnebrandfestival. 
Vanaf 2009 zorgt deze organisatie, dat er in de zomer een gratis 
activiteit is voor de gehele wijk. Er is voor elk wat wils; voor de 
tieners een feestavond met gelimiteerde prijzen voor de frisdrank, 
voor de volwassenen een oergezellige dansavond en voor de 
sportievelingen een zeskamp om de zomer feestelijk af te sluiten.  
 
De vrijwilligers van ’t BrandPunt, waaronder het keukenteam. 
Een groep van een veertigtal vrijwilligers, die door hun geweldige 
inzet er mede aan bijdragen, dat ’t BrandPunt het middelpunt van de 
wijk is. Verder organiseren vrijwilligers de culinaire veiling t.b.v. 
goede doelen, het culinaire eetpunt en bereiden zij de buffetten, die 
inmiddels “wereldberoemd” zijn. 
 
Zouden de vertegenwoordigers van deze drie genomineerde 
groeperingen naar voren willen komen. 
 
De jury stond ook dit jaar voor een moeilijke keuze, omdat alle 
groeperingen, genomineerd of niet genomineerd, een geweldige 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze wijk.  
Uiteindelijk heeft de jury ervoor gekozen om de € 500,00 
beschikbaar te stellen aan de vrijwilligers van ‘t BrandPunt. Van 
harte gefeliciteerd.  
 
Ik wil aan wethouder Margreet de Leeuw vragen om de cheque uit te 
reiken.  
 
Dan nu verder met de Brandevoorter 2013. 
 
Genomineerd zijn: 
 
Jan van Loon. 
Jan heeft een grote staat van dienst binnen onze wijk. Hij was 
voorzitter van de wijkraad en de laatste jaren kartrekker en 
voorzitter van de Stichting Sporten en bewegen Brandevoort. In die 
hoedanigheid gaf hij leiding aan de realisatie van het Sportpark en 
Sporthuis Brandevoort. 
 
 
 



Jan van de Kruijs. 
Hij is altijd behulpzaam en staat klaar voor iedereen 
Opa Jan is een voorbeeld voor de kinderen in de buurt. Hij vertelt ze 
verhalen, leert ze vissen en leert ze veel over de natuur. Bovendien 
maakt hij voor de bewoners in de straat lekkere dingen. Hij is open, 
sociaal en hij heeft altijd tijd!! Een man, die voor iedere straat een 
meerwaarde zou betekenen. 
 
Herbert von Reth 
Hij zet zich al jaren achter de schermen in om Brandevoort digitaal 
op de kaart te zetten. Hij is verantwoordelijk voor de startpagina, al 
jaren voorzitter van de webmasters commissie en nu actief met de 
wijkkalender, die in steeds meer wijken gebruikt wordt. Herbert is 
betrokken bij vele Brandevoortse organisaties, verzorgt de 
sponsoring en zorgt dat heel Brandevoort te volgen is op de digitale 
snelweg. 
 
Madelon Derijck. 
Madelon is vanaf het allereerste begin betrokken geweest bij SV 
Brandevoort. Al op het openingspektakel 5 jaar geleden heeft zij 
een hele grote invloed gehad. Tevens heeft zij toen volledig 
zorggedragen voor het boekje. Ook heeft zij het logo van de 
voetbalclub en voor het sportpark gemaakt. Dit was het begin van 
haar enthousiaste inzet. Nu is zij nog steeds lid van de 
evenementencommissie maar heeft daarnaast afgelopen jaar ook 
zitting genomen in de commissie inrichting Sporthuis. Mede door 
haar enthousiasme zijn er een aantal zaken aangebracht die erg 
sfeer bepalend zijn. Zoals de scheidingswand in de kantine en het 
ontwerp van de lampen.  
 
Dave Joosten. 
Dave is als organisator betrokken bij onder andere het 
Zonnebrandfestival, de “back to school party”, de 
jeugdcarnavalsavond. Verder is hij mede organisator van de 
zeskamp, lid van de Commissie Carnaval, bestuurslid van de 
Brandeliers en Vorst van de Brandeliers. Ook is hij bij vele 
evenementen betrokken, als zanger/entertainer en heeft hij een 
enorm netwerk, dat regelmatig van pas komt. Sinds kort is hij ook 
trainer van het eerste meidenelftal van S.V. Brandevoort. Al met al 
een man, die de wijk kleur geeft. 
 
 
 



Louis Vrolings. 
Louis zet zich al vele jaren in voor de gehele wijk. Zo is hij als 
vrijwilliger verbonden aan het wijkhuis, oprichter en docent bij de 
computerclub, bestuurslid voor de KBO-afdeling Mierlo-
Hout/Brandevoort en medeoprichter van de nieuwe jeu de boules 
club. Maar Louis is ook mede initiatiefnemer voor de Stichting 
Sporten en Bewegen in Brandevoort en penningmeester in het 
bestuur van die stichting. De afgelopen jaren heeft hij ongelofelijk 
veel tijd en energie gestoken in de realisatie van het sportpark en 
het sporthuis. Zonder zijn nimmer aflatende inzet en energie zou het 
wellicht niet zijn gelukt om deze prachtige accommodatie te 
realiseren. 
Louis is een altijd aanwezige vrijwilliger die zich belangeloos inzet 
voor de activiteiten in onze wijk en niets moet hebben van 
“haantjesgedrag”. 

Frits van der Linden. 
Frits zet zich op meerdere fronten in voor de jeugd in de wijk. Zo is 
hij voetbaltrainer bij de f12, mede oprichter en voorzitter van het 
bestuur van Flametrails en werkt hij samen met de jongeren aan de 
jeugdcarnavalswagen Brandevoort. 
 
Anneke van den Braak. 
Anneke is dagelijks enkele uren bezig met up to the date houden 
van verschillende Brandevoort Facebooks en twitter-accounts. 

Ria Dijstelbloem. 
Zij heeft de Zonnebloem in Brandevoort opgericht en hierdoor heel 
veel oudere mensen uit de wijk minder eenzaam gemaakt. 
 
Jan en Mary Damen. 
Zij zijn genomineerd voor hun betrokkenheid bij diverse activiteiten 
in de wijk en het financieel ondersteunen daarvan. Verder voor hun 
belangeloze inzet voor de Brandeliers o.a. t.b.v. de Dansgarde (3 
groepen) en het mede mogelijk maken van de vele 
carnavalsactiviteiten binnen Brandevoort. 
 
Zouden de genomineerden naar voren willen komen, zodat we met 
de officiële ceremonie kunnen beginnen.  
Een van hen wordt De Brandevoorter 2013, twee van de overige 
genomineerden krijgen een persoonlijk geschenk en mogen ieder € 
500,-- euro uitdelen aan een groepering binnen Brandevoort. 
  
 



De Brandevoorter 2013 mag  
€ 1.000,-- uitdelen aan een groepering binnen Brandevoort en krijgt, 
naast het persoonlijk geschenk, ook een speciaal ontworpen 
kunstwerkje. De overige genomineerden krijgen ieder een 
persoonlijk geschenk. 
 
De jury is tot de volgende uitslag gekomen: 
 
- Een persoonlijk geschenk krijgen: Ria Dijstelbloem, Anneke van 
den Braak,  Frits van der Linden, Madelon Derijck, Jan van de 
Kruijs, Jan en Mary Damen en Jan van Loon, deze laatste heeft 
aangegeven vandaag niet aanwezig te kunnen zijn. ( Wethouder de 
Leeuw verzorgt de uitreiking),  
 
- De bedragen van € 500,00 mogen verdeeld worden door  
Herbert von Reth ( Wethouder de Leeuw verzorgt de uitreiking) en 
Dave Joosten ( Wethouder de Leeuw verzorgt de uitreiking). 
   
- Dit betekent, dat Louis Vrolings de Brandevoorter 2013 is 
geworden. Naast de € 1000,00, die hij beschikbaar mag stellen aan 
één of meerdere groeperingen binnen de wijk en de persoonlijke 
prijs, krijgt Louis 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 de Leeuw.   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


