Brandevoorter & Groepering 2016
Wethouder, ere-Brandevoorter, oud-Brandevoorters van het jaar, aanwezige
Raadsleden, beste bewoners van Brandevoort, dames en heren; hartelijk
welkom!
Allereerst wil ik iedereen een heel gelukkig maar bovenal gezond 2017
toewensen. Moge het jaar u allemaal brengen wat u ervan hoopt te krijgen.
Voor ons wijkhuis was 2016 een zeer bewogen en druk jaar. Het tienjarig
bestaan werd uitbundig gevierd. Maar tegelijkertijd hadden we te kampen
met bestuurswisselingen en afwezigheid gedurende een groot deel van het
jaar van onze beheerder. In het begin van 2016 nam bestuurslid Simone
Spoorenberg afscheid, omdat ze zich meer wilde wijden aan de oprichting
van haar eigen zaak. Twee maanden later nam Ingrid Tielemans afscheid,
omdat ze, naast haar zaak, inmiddels ook een winkel in Mierlo was
begonnen. Dat bleek allemaal niet meer te combineren. En in de
zomervakantie besloot Jan Drouen, redelijk onverwacht, zijn
werkzaamheden per direct te beëindigen, nadat hij nadrukkelijk et zijn
gezondheid werd geconfronteerd. Dat allemaal betekende dat de
overgebleven twee mensen, Peter Kleine en ondergetekende, enorm veel
werk moesten verzetten. Ik wil daarvoor dan ook hier en nu Peter enorm
hartelijk bedanken. Gelukkig hebben we met Astrid Geers weer een zeer
waardevolle aanvulling binnen het bestuur gekregen. Toch is er nog steeds
ruimte voor aanvulling van het bestuur. Ik maak dan ook graag gebruik van
de gelegenheid om hiervoor een oproep te doen. Als u meent te passen
binnen ons team, meld u dan bij mij.
Tijdens de feestavond ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan is Jan
Drouen benoemd tot ere-Brandevoorter. Een terechte benoeming voor
iemand die erg veel voor de wijk heeft betekend en gedaan en tegelijk ook
een mooi afscheidsgeschenk.
Vandaag kunnen we weer een nieuwe Brandevoorter van het jaar
benoemen. Na Adriaan Joosten, Jan Roefs, Jet de Laat, Familie Robben,
Louis Vrolings, Ankie Puts en Giel Pollemans wordt deze prijs nu voor de
achtste keer uitgereikt en is daarmee inmiddels een vaste waarde geworden
in onze wijk, zo aan het begin van elk nieuw jaar.
Laten we dus niet te lang wachten en snel overgaan tot de orde van de dag.
Ik zal beginnen met de benoeming van de Groepering van het jaar
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De groepering van het jaar 2016.
Bij deze prijs kennen we geen tweede of derde prijs. De winnende
groepering mag €250 aan de eigen activiteiten besteden.
Genomineerd voor Groepering van het jaar 2016 zijn:
CW De Goudblinkers
Deze vriendengroep van ± 20 man in de leeftijd tussen de 18 en 23 jaar is
bij elkaar gekomen door het openen van de fiets crossbaan in 2010 aan de
Kaldersedijk, waarin ze altijd veel moeite en tijd hebben gestoken. Helaas
moest deze crossbaan weg, vanwege de hoogspanningskabels die er boven
liepen. Ze lieten het er niet bij zitten en na bijna 2 jaar vechten samen met
de wijkraad en vooral Henk Noort, is het gelukt om een nieuwe
fietscrossbaan te krijgen naast het sportpark van Brandevoort.
Ook is deze vriendengroep al sinds 2011 heel actief aan het bouwen aan
mooie carnavals-wagens. In 2011 begonnen ze in de loods tegenover
scouting Brandevoort. Na 4 jaar kregen ze te horen dat de loods gesloopt
moest worden en stonden ze bijna op straat. Maar met veel moeite en inzet
hebben de jongens samen met de wijkraad en de gemeente Helmond een
nieuwe loods gevonden op de Diepenbroek 4. Hier bouwen ze nu met veel
plezier elk jaar een carnavalswagen. Sinds vorig jaar begeleiden ze een
nieuw groepje van ongeveer 15 jongelui van 12 tot 16 jaar oud, die helpen
met het bouwen. Op deze manier wordt aan de jeugd veel geleerd, zodat ze
wellicht zelf over een aantal jaren ook zelfstandig een mooie wagen kunnen
bouwen. Hierdoor kunnen ze ook weer makkelijker andere jeugd uit
Brandevoort prikkelen om van de straat te blijven en mee te gaan doen aan
deze leuke en leerzame activiteit.
De Keukenprinsessen van 't BrandPunt
Al vele jaren zorgen deze dames voor een fantastische uitstraling van het
wijkhuis doordat deze vrijwilligers, met alleen kosten voor inkoop,
fantastische gerechten...hapjes...en taarten weten te maken!! Ondertussen
zijn de kookkunsten bekend bij heel veel Brandevoorters die genieten van al
die lekkernijen bij alle activiteiten die het wijkhuis organiseert, met altijd
positieve reacties. Ze koken ook elke maand voor de senioren van
Brandevoort, zijn actief tijdens Brandevoorter Dag, Dickensnight,
Koningsdag, verenigingsfeesten etc.. Tijdens de carnaval zorgen ze ervoor
dat alle feestvierders toch elke dag een gezonde maaltijd krijgen. Ook
hebben ze de culinaire veiling opgezet, waardoor voor diverse groeperingen
in de wijk extra inkomsten werden gerealiseerd.
Eten verbindt en dat weten deze dames uitstekend te bewijzen. Met hun
culinaire prestaties hebben ze al velen in de wijk verbonden.
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Het Plein
De mensen van Het Plein Brandevoort zetten zich met hart en ziel in voor
een stukje cultuur, educatie en informatie in Brandevoort. Voor alle
leeftijden en iedere portemonnee verzorgen ze workshops, activiteiten en
exposities. Ze doen dit met zeer veel passie, energie en creativiteit. Ook
kunnen geïnteresseerde bewoners terecht bij Het Plein om informatie te
verkrijgen over de ontwikkeling van de wijk. En Het Plein verzorgt ook de
vastlegging van de Historie van Brandevoort, waardoor iedereen kennis kan
nemen van hetgeen op deze mooie plaats in het verleden allemaal al is
gebeurd en gedaan.

Ik verzoek van deze groeperingen elk een vertegenwoordiger naar voren te
komen.
Alle drie groeperingen ontvangen in ieder geval een lekkere taart, om samne
met hun achterban te kunnen delen.
De prijs voor de Groepering van het jaar 2016 wordt toegekend aan:
De Keukenprinsessen van 't BrandPunt.
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De Brandevoorter van het jaar 2016.
Bij deze prijs kennen we naast de winnaar ook een tweede en derde prijs.
Deze twee ontvangen elk €250 die zij mogen besteden aan
vrijwilligersactiviteiten in de wijk.
De winnaar ontvangt €500 voor vrijwilligersactiviteiten in de wijk en het
speciaal ontworpen beeld van kunstenaar Harrie Scheepers, uitbeeldende de
groeiende wijk Brandevoort.
De winnaar en de nummers 2 en 3 ontvangen daarnaast nog een persoonlijk
geschenk.
Genomineerd voor Brandevoorter van het jaar 2016 zijn:
Marc Dekkers
Marc vindt het belangrijk dat onze wijk levendig is en blijft en dat mensen er
samen iets van maken. Dat doet hij door zich al enkele jaren in te zetten
voor Brandoween. Samen met andere mensen heeft hij er ook nu weer iets
moois van gemaakt. Verder schrijft hij veel voor de Brandevoorter Courant.
Hij is tijdelijk hoofdredacteur omdat hij het belangrijk vindt dat de
Brandevoorter Courant blijft bestaan. Ook heeft Marc zich via zijn bedrijf
Comee, bezig gehouden met activiteiten van het winkelcentrum, zoals
Sinterklaas, Moederdag en de Italiaanse Markt.
Herbert en Anneke
Herbert is al sinds 2001 actief bezig in de wijk. Hij zorgde voor domeinen,
voor hosting, hij sponsorde diverse activiteiten in de wijk, noem maar op. Hij
komt altijd met nieuwe dingen, zoals Dit is onze wijk. Hij is altijd "achter de
schermen" een drijvende kracht en staat 24/7 voor je klaar.
Anneke is nu alweer wat jaartjes samen met Herbert en zij is heel actief met
de sociale media. Ze plaatst berichten op Facebook en Twitter en ze houdt
zich bezig met een stuk PR voor diverse activiteiten.
Naast de nominatie samen met Anneke, is Herbert ook alleen
genomineerd. Vandaar nu die nominatie.
Herbert von Reth
Al ruim 15 jaren is Herbert degene die de wijk van allerlei informatie
voorziet en daarmee een belangrijke bindende factor is in de wijk. Geheel
vrijwillig is hij gestart met de startpagina Brandevoort en met het opzetten
van een webmastergroep. Met die groep ondersteunt hij alle groeperingen in
de wijk bij het opzetten en onderhouden van hun websites. Hij heeft in het
verleden foto's van alle activiteiten gemaakt en verzameld en de foto's op de
site geplaatst, zodat iedereen de mooie momenten nog eens kon beleven.
Ook is hij de oprichter van Kalender Brandevoort. Daar kan iedereen de
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activiteiten kwijt, die dan door Herbert weer worden gepubliceerd. Hierdoor
hoeft niemand iets te missen. De jongste ontwikkeling is de site dit is onze
wijk en de daarmee verbonden sociale media. Daarmee voorziet hij de hele
wijk van alle informatie over van alles en nog wat. En het mooie is dat hij
die functie heeft uitgerold over heel Helmond zodat alle wijken GRATIS hun
informatie kunnen delen. Herbert levert al heel veel jaren een wezenlijke
bijdrage aan het "samen gevoel" en zit nog steeds vol plannen om het nog
beter en mooier te maken. En dat alles uiteraard geheel vrijwillig.
Christ en Dimphie Tielemans-van Dongen
De drijvende krachten van de Buurttuin Brandevoort. Dit lieve echtpaar doet
zoveel voor de tuin en het betrekken van Brandevoorters, ouderen en
scholen, maar ook mensen die helemaal geen groene vingers hebben. Zij
stellen de tuin open voor iedereen om er te wandelen of te helpen en te
oogsten. Ze verbinden op deze wijze jong en oud en creëren een stuk
milieubewustzijn en respect voor de natuur. En een tuin kun je niet een paar
weken links laten liggen. Dat gaat altijd door!
Ingrid Tielemans
Ingrid heeft mede aan de voet gestaan van menig evenement in
Brandevoort, onder anderen de jeugdclub en de eerste Brandevoorterdag.
Zij heeft Kunst in Brandevoort op de kaart gezet. Ingrid is een van de eerste
wijkraadbestuurders en stond, samen met enkele anderen aan de wieg van
wijkhuis 't BrandPunt, de Buurtpreventie en de jeugdgroepering. Ze is
bestuurslid geweest van SSCC en SBiA en van de Brandevoorterdag. Ook is
Ingrid vanaf het begin betrokken is geweest bij de verkiezing van de
Brandevoorter.
Marco Feijen
Marco behoort tot de groep van de eerste nieuwe Brandevoorters en is vanaf
het begin bezig geweest om diverse activiteiten voor de wijk te ontplooien.
Hij heeft vanaf de oprichting van de Brandeliers verschillende leidinggevende
functies gehad. Eerst bij het opzetten van de Raad van Elf, bij het zoeken
naar een nieuwe prins en inmiddels als voorzitter van de Brandeliers. Hij
wordt bewonderd voor zijn tactvolle wijze om voor alle problemen een
oplossing te vinden. Het valt heus niet mee om een carnavalsclub in het
goede spoor te houden. Maar het gaat hem schijnbaar moeiteloos af, terwijl
het hem zeker veel energie kost. Zijn niet aflatende energie en zijn drive om
alles perfect te regelen kenmerken hem.
Lara Tamarinof
Lara zet zich op allerlei fronten in voor de wijk: ze zit in de organisatie van
de kindervakantieweek, helpt mee in de buurttuin en met haar schoolproject
over afvalscheiding heeft ze veel succes geboekt. Op de basisschool van
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haar kinderen heeft ze mokken geïntroduceerd om afval te besparen en
neemt ze ook deel aan de denktank voor een groener Helmond Ze is ook de
oprichter van de weggeefhoek, de durf-te-vragenhoek en de facebookgroep
over duurzaamheid. Ze zet zich vol overtuiging en enthousiasme in voor een
beter milieu en een goede cohesie in de wijk.
Ik verzoek de genomineerden naar voren te komen.
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Een mooie bos bloemen als blijk van waardering voor hun geweldige inzet
ontvangen:
Anneke vd Braak, Marc Dekkers, Marco Feijen en Ingrid Tielemans.
Ik verzoek wethouder de Leeuw om deze bloemen uit te reiken
Een persoonlijk geschenk en € 250 te verdelen aan vrijwilligerswerk in de
wijk is voor:
Christ & Dimphie Tielemans-van Dongen en Lara Tamarinof.
Ik verzoek wethouder de Leeuw om de geschenken en de bloemen uit te
reiken
Dit betekent dat de Brandevoorter 2016 is geworden:
Herbert von Reth.
Ik verzoek wethouder de Leeuw om aan de Brandevoorter 2016 het beeld en
de geschenken uit te reiken.
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