
DE BRANDEVOORTER 2015. 
 
 
Allereerst heet ik u namens het beheer, de vrijwilligers en het 
bestuur van Wijkhuis het BrandPunt van harte welkom en wens u 
allen een voorspoedig 2016 toe. 
Natuurlijk een speciaal woord van welkom voor de genomineerden, 
hun familieleden en supporters en voor wijkwethouder Margreet de 
Leeuw.  
Januari 2010 werd Adriaan Joosten uitgeroepen tot de eerste 
Brandevoorter. Begin 2011 konden 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, gevolgd 
door Louis Vrolings in 2014 en Ankie Puts in 2015.  
Adriaan, Jet, Jan, familie Robben, Louis en Ankie van harte welkom 
bij deze uitreiking.   
 
Komend jaar bestaat ’t BrandPunt 10 jaar. Een jubileum, waar we 
zeker bij stilstaan, omdat het wijkhuis de afgelopen tien jaar 
bewezen heeft een toegevoegde waarde te zijn binnen deze jonge 
wijk. Dit zie je onder andere aan een ongekend hoog 
bezettingspercentage en aan de enorme waardering voor deze 
huiskamer van Brandevoort.  
Ondanks deze positieve berichten blijkt jaarlijks, dat we 
onvoldoende inkomsten hebben om de investeringen voor de 
toekomst veilig te stellen. Door de bezuinigingen, die opgelegd 
worden door de gemeente Helmond wordt dit alleen maar erger. De 
consequentie is, dat we maandelijks € 1500,00 meer inkomsten 
moeten hebben, of dit bedrag minder moeten uitgeven. Het wordt 
nog een flinke opgave om dit te realiseren. 
   
Voordat we starten met de uitverkiezing van de Groepering 2015 
eerst een speciaal woord van dank voor onze webmaster Anouk 
Ubaghs.  Zij heeft de website van De Brandevoorter ontworpen en 
houdt hem trouw ieder jaar up to date. Anouk, bedankt. 
 
De geselecteerde groeperingen zijn: 
 
 
 
 
 
 



Commissie Jeugd Brandeliers. 
De commissieleden zijn bezig met de jeugd en spelen in op lopende 
problemen in de wijk. Ze laten zien dat Carnaval toekomst heeft en 
veel meer is dan die 5 dagen feest. Verder vormen de leden een 
hechte vriendenclub en zijn ze zeer maatschappelijk actief. 
De commissie wordt gevormd door de Dansgarde en de 
Brandkantjes. 

Commissie Kindervakantieweek Brandevoort.                                 
Een organisatie, die in korte tijd in staat is gebleken om jaar in jaar 
uit een geweldig evenement te organiseren voor een steeds 
stijgend aantal kinderen. Waarbij het passeren van de “1000 
deelnemersgrens” een opmerkelijke mijlpaal genoemd mag worden. 
Hulde aan de organisatoren van toen en van nu. Laat deze 
nominatie een aansporing zijn om dit belangrijke werk voort te 
zetten. 

Winkeliersvereniging Brandevoort. De vereniging organiseert 
allerlei activiteiten om het centrum te verlevendigen en de wijk 
leefbaarder te maken. Verder levert zij door sponsoring en het 
daadwerkelijk ondersteunen een belangrijke bijdrage aan diverse 
activiteiten binnen de wijk Brandevoort.  

Zouden de vertegenwoordigers van deze drie genomineerde 
groeperingen naar voren willen komen. 
 
Omdat alle groeperingen, genomineerd of niet genomineerd, een 
geweldige bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze wijk, was 
het ook dit jaar een moeilijke keuze.  
Uiteindelijk heeft de jury ervoor gekozen om de € 500,00 
beschikbaar te stellen aan de Commissie Kindervakantieweek 
Brandevoort. Van harte gefeliciteerd.  
Ik wil aan wethouder Margreet de Leeuw vragen om de cheque uit te 
reiken.  
 
Dan nu verder met de Brandevoorter 2015. 
 
 
 
 
De geselecteerde personen zijn: 
 



Giel Pollemans. 
Giel heeft zich jarenlang ingezet voor de Brandevoorter Courant. 
Toen hij daar mee stopte is hij verder gegaan met andere 
activiteiten. Momenteel is hij zeer actief bij de voorlichting over de 
historie van Brandevoort. Hij zet zich in om deze historie zichtbaar 
te maken in de wijk. Verder is hij actief lid van de Kunstkamer 
Brandevoort. Vanaf het begin is hij bezig om dit initiatief te laten 
slagen.  
 
Lara Tamarinof:  
Zij heeft op Facebook de Weggeefhoek opgezet, deze bestaat 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”. Verder heeft zij door haar inzet bijgedragen 
aan de gastvrije opvang van vluchtelingen binnen onze stad. 
 
Fam Waldt: 
De reden voor de nominatie is: De mooie inzet van dit gezin (vader 
moeder en zoon) bij het creëren van een G team binnen voetbal 
vereniging Brandevoort. Met veel enthousiasme wordt gewerkt aan 
een perfecte aanpak voor deze speciale kinderen. Ook hebben ze 
een grote bijdrage geleverd aan de kindervakantieweek 
 
Maja Bunthof. 
Maja zet zich al jaren in voor de wijk. Zij zet zich in als vrijwilligster 
van ’t BrandPunt, heeft zich op een bijzonder professionele wijze 
bezig gehouden met de Wijkvrijwilligers Centrale Brandevoort en 
met K.I.B. (Kunst in Brandevoort).  
Een waardevol en succesvol project van haar was zeker de 
Kunstkamer. Er zijn inmiddels al drie druk bezochte exposities 
ingericht. Een mooi initiatief, dat de wijk een extra uitstraling geeft. 
Met dank aan Maja en haar vrijwilligers. 
 
Edward Laterveer 
Hij organiseert activiteiten bij SV Brandevoort en TV Carolus. Hij 
heeft leuke initiatieven en wat opvalt, is zijn enorme inzet en zijn 
enthousiasme. 
 
 



Zouden de genomineerden naar voren willen komen, zodat we met 
de officiële ceremonie kunnen beginnen.  
 
Een van hen wordt: “De Brandevoorter 2015”, twee van de overige 
genomineerden krijgen een persoonlijk geschenk en mogen ieder   
€ 500, - euro uitdelen aan een groepering binnen Brandevoort. 
 
De Brandevoorter 2015 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: Edward Laterveer en de familie 
Waldt.  
 
- De bedragen van € 500,00 mogen verdeeld worden door Lara 
Tamarinof en Maja Bunthof. Ook krijgen zij een persoonlijke prijs.    
   
- Dit betekent, dat Giel Pollemans de Brandevoorter 2015 is 
geworden. Naast de € 1000,00, die hij beschikbaar mag stellen aan 
één of meerdere groeperingen binnen de wijk en de persoonlijke 
prijs, krijgt Giel ook het beeldje, dat bij deze uitverkiezing hoort en 
dat de zich uitbreidende wijk voorstelt. Het beeldje is gemaakt door 
de kunstenaar Harry Scheepers en wordt vergezeld door een 
certificaat.  
 
Graag geef ik ter afsluiting van deze ceremonie het woord aan 
Wethouder de Leeuw.   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


