
DE BRANDEVOORTER 2014. 
 
 
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 2015 toe. 
Natuurlijk een speciaal woord van welkom voor de genomineerden, 
hun familieleden en supporters, want zij staan centraal bij de 
uitreiking van de Brandevoorter 2014 en voor wethouder Margreet 
de Leeuw.  
De uitverkiezing van de Brandevoorter is in 2009 gestart ter 
gelegenheid van het tienjarig bestaan van de wijk. Dit betekent, dat 
we nu stilstaan bij het feit, dat de nieuwe bewoners zich 15 jaar 
geleden organiseerden en door de inzet van vele vrijwilligers, onze 
jonge wijk op de kaart hebben gezet.  
 
Het afgelopen jaar is uiteindelijk de WijkVrijwilligerscentrale 
gerealiseerd. Een organisatie, die onder andere d.m.v. een website 
vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk koppelt. 
Complimenten voor degenen, die dit gerealiseerd hebben en zo een 
belangrijke bijdrage leveren aan de toekomst van de wijk. 
  
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. 
Afgelopen jaar was Louis Vrolings de gelukkige. Adriaan, Jet, Jan, 
familie Robben en Louis van harte welkom bij deze uitreiking. 
Evenals vorig jaar beperken we ons tot drie groeperingen en tien 
individuele nominaties.     
 
We starten met de uitverkiezing van de Groepering 2014. 
 
 
De geselecteerde groeperingen zijn: 
 

Dit is onze wijk:  

Dit is onze wijk zorgt via de startpagina en de wijkkalender dat 
verenigingen en evenementen meer aandacht krijgen. Met de komst 
van wijk vrijwilligers bank kunnen verenigingen en mensen die 
evenementen organiseren makkelijker aan vrijwilligers komen. Met 
de vele evenementen in Brandevoort is daar veel behoefte aan. 

 



Voetbalclub. 
De voetbalclub voorziet in een grote behoefte in onze groeiende 
wijk. Vele jongeren brengen daar hun vrije tijd door en kunnen daar 
hun energie kwijt. Roland Koster is een van de oprichters en heeft 
zich volledig ingezet om deze vereniging een groot succes te laten 
worden. Mooi is, dat er in het lopende seizoen ook sportieve 
successen te melden zijn. 
 

 

Scouting Brandevoort. 
Een scoutingafdeling, die het geweldig doet en vele jeugdigen aan 
zich weet te binden. Verder is de scouting ook betrokken bij 
verschillende activiteiten in de wijk, zoals Dickens en 
Brandevoorterdag. 

 
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 voetbalclub. Van harte gefeliciteerd.  
Ik wil aan wethouder Margreet de Leeuw vragen om de cheque uit te 
reiken.  
 
Dan nu verder met de Brandevoorter 2014. 
 
 
De geselecteerde personen zijn: 
 
Giel Pollemans. 
Al vanaf de start bezig met de Brandevoorter Courant en met de 
inzet van andere media om de Brandevoorters te informeren. 
Ondanks het feit, dat hij officieel afscheid heeft genomen van de 
Courant, blijft hij op de achtergrond actief. Ook heeft hij zich 
ingezet voor de Stuurgroep Jeugd en heeft hij de taak op zich 
genomen om te starten met een "Brandevoortmuseum", de 
bijbehorende geschiedschrijving en het plaatsen van 
informatieborden op historisch waardevolle plaatsen binnen de 
wijk.  
 
 



Lara Tamarinhof:  
Zij heeft op Facebook de Weggeefhoek opgezet bestaande uit een 
groep met ongeveer 1000 mensen. Hierdoor worden producten niet 
alleen duurzaam ingezet, maar leert men ook op een hele leuke 
manier andere mensen uit de wijk kennen. Het weggeven geeft ook 
nog eens een fantastisch gevoel. De Weggeefhoek kost haar 
stiekem best veel tijd, maar je hoort haar daar nooit over. Ze is 
gewoon nog een aantal initiatieven gestart, zoals de “Oppashoek” 
en de “Reparatiehoek”. 
 

Maja Bunthof. 
Maja heeft zich op een bijzonder professionele wijze ingezet voor 
het ontwikkelen en inwerking stellen van de Wijkvrijwilligers 
Centrale Brandevoort. Verder houdt zij zich volop bezig met K.I.B. 
(Kunst in Brandevoort). Denk o.a. aan de tweedaagse expositie en 
het inrichten van een winkelpand als expositieruimte. 

Jet Uijen. 
Zij doet heel veel voor de winkeliers in Brandevoort. Zet heel veel 
op touw en is altijd bezig voor anderen. 
 

Anneke van den Braak en Herbert von Reth .  
Anneke zet zich continu in op social media, twittert erop los en 
voorziet Facebook van alle nieuwtjes m.b.t. onze wijk.  
Herbert blijft jaar in jaar uit de drijvende kracht achter alle internet 
sites. Hij blijft ook alsmaar komen met nieuwe ideeën en 
initiatieven. Hij is bezig geweest met "Dit is onze wijk" (waar menig 
andere wijk nu jaloers op is) en hij was ook enorm betrokken bij het 
laatste nieuwe initiatief, dat nu net gelanceerd is: de 
Wijkvrijwilligers Centrale Brandevoort. 
 

Jan van Loon. 
Hij heeft vanaf 2008 zijn uiterste best gedaan om samen met 
anderen Sportpark Brandevoort te realiseren. Vanaf de opening op 
27 augustus 2013 zet hij zich volledig in om te komen tot een 
positieve exploitatie. Jan van Loon is ook enige tijd voorzitter 
geweest van de Wijkraad brandevoort. 

 
Erik Wishaupt. 
Erik is uiteraard heel actief binnen Scouting Brandevoort, maar kijkt 
ook om zich heen. Hij is betrokken bij Stuurgroep Jeugd en heeft 
samen met het Zonnebrandfestival de Back2school party opgezet. 



Verder heeft hij ook actief meegedacht en zijn tijd en medewerking 
verleend aan het opzetten van de Wijkvrijwilligers Centrale. 

 
Ankie Puts. 
Ankie is onvermoeibaar bezig met het organiseren van activiteiten 
en het bedenken van nieuwe evenementen. Zij is zeer actief in de  
Commissie Carnaval, het Oranjecomité en de Commissie 
Evenementen van de SBiA. Zij is initiatiefnemer van Trybuut, 
organiseert de zwetsavonden, de seniorenmiddagen en de 
carnavalsactiviteiten voor de jeugd, heeft dansavonden 
georganiseerd en nu “On Stage”, een open podium voor jongere en 
oudere talenten. Verder werkt zij, buiten haar reguliere werktijden, 
vele uren als vrijwilliger in ’t BrandPunt. 

Rianne van de Kimmenade 

Rianne is al vanaf begin 2000 actief binnen Brandevoort. Zo was zij 
zeer actief binnen de activiteitencommissie ( o.a. Halloween) en nu 
weer bij de Brandeliers 

Nicole Schade-van Westrum 

Zij is al jarenlang de drijvende kracht achter het St. Nicolaascomité. 
Een comité, dat er steeds in slaagt om van de intocht , een geweldig 
spektakel te maken. 

 
Zouden de genomineerden naar voren willen komen, zodat we met 
de officiële ceremonie kunnen beginnen.  
Een van hen wordt De Brandevoorter 2014, twee van de overige 
genomineerden krijgen een persoonlijk geschenk en mogen ieder   
€ 500,-- euro uitdelen aan een groepering binnen Brandevoort. 
  
De Brandevoorter 2014 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: Lara Tamarinhof, Maja Bunthof, 
Jet Uijen, Anneke van den Braak en Herberth von Reth,  Jan van 
Loon,  Rianne van de Kimmenade en Nicole Schade – van Westrum 
( Wethouder de Leeuw verzorgt de uitreiking),  
 



- Twee genomineerden zijn ex equo geindigd op plaats twee. Zij 
mogen de bedragen van € 500,00 verdelen. Het betreft Erik 
Wishaupt ( Wethouder de Leeuw verzorgt de uitreiking) en 
…………….. Giel Pollemans ( Wethouder de Leeuw verzorgt de 
uitreiking). 
   
- Dit betekent, dat Ankie Puts de Brandevoorter 2014 is geworden. 
Naast de € 1000,00, die zij beschikbaar mag stellen aan één of 
meerdere groeperingen binnen de wijk en de persoonlijke prijs, 
krijgt Ankie ook het beeldje, dat bij deze uitverkiezing hoort en dat 
de zich uitbreidende wijk voorstelt. Het beeldje wordt dit jaar 
vergezeld door een certificaat. Ook de eerdere “Brandevoorters” 
krijgen dit certificaat uitgereikt. 
 
Graag geef ik ter afsluiting van deze ceremonie het woord aan 
wethouder de Leeuw.   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


