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Wethouder, oud-Brandevoorters, ere-Brandevoorter, dames en heren, 

hartelijk welkom. 

 

Allereerst wil ik iedereen een heel gelukkig maar bovenal gezond 2018 

toewensen. Moge het jaar u allemaal brengen wat u ervan hoopt te krijgen. 

Voor ons wijkhuis was 2017 een zeer bewogen en druk jaar. Heel veel grote 

activiteiten werden georganiseerd met het feest ter gelegenheid van de 
Wijkquiz en het grote Oktoberfeest Veste Feste als absolute hoogtepunten. 

En op de laatste dag van het jaar werd nog eventjes een zeer geslaagd 
Oudejaarsfeest georganiseerd, wat ook nieuw is voor Brandevoort. Heel veel 

wijkbewoners vonden de weg naar het wijkhuis en wij zijn daar oprecht trots 

op. 

Als bestuur zijn we erg blij met de toekenning van de subsidie voor het 
komende jaar, dat voor het eerst sinds jaren weer recht doet aan hetgeen 

we hier presteren en voor de wijk betekenen. Ik wil het gemeentebestuur 

dan ook hartelijk bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en beloof 

dat we dat niet zullen beschamen.  

Vandaag kunnen we weer een nieuwe Brandevoorter van het jaar 
benoemen. Na Adriaan Joosten, Jan Roefs, Familie Robben, Louis Vrolings, 

Ankie Puts, Chiel Pollemans en Herbert von Reth in eerdere jaren en Jan 
Drouen als ere-Brandevoorter wordt deze prijs nu voor de tiende keer 

uitgereikt. Daarmee is het zeker een vaste waarde geworden 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 2017. 

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 2017 zijn: 

C.W. 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 is het gelukt 
om een nieuwe fietscrossbaan te krijgen naast het sportpark van 

Brandevoort. Regelmatig wordt deze door de groep onderhouden zodat hij 

goed gebruikt kan worden door de bewoners van de wijk. 

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 een nieuwe 

loods gevonden op het adres Diepenbroek 4. Hier bouwen ze nu met veel 
plezier elk jaar een carnavalswagen. Sinds twee jaar begeleiden ze een 

nieuw groepje van ongeveer 15 kinderen 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 prijs voor de Groepering van het jaar 2017 wordt toegekend aan: 

CW de Goudblinkers. 
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De Brandevoorter van het jaar 2017. 

Bij deze prijs kennen we normaal gesproken naast de winnaar ook een 
tweede en derde prijs. U zult zo dadelijk merken dat we dat deze keer iets 

anders doen.  

De winnaar ontvangt €500 voor vrijwilligersactiviteiten in de wijk en het 

speciaal ontworpen beeld, uitbeeldende de groeiende wijk Brandevoort. 

 Ik verzoek degenen wiens naam wordt genoemd, naar voren te komen. 

Maar we beginnen met een speciaal momentje. 

Lin van Gerwen 

Hier verloopt het nomineren al anders dan in voorgaande jaren. Voor Lin is 
een heel lieve brief binnengekomen waarin haar dochter Jill aangeeft hoe 

trots ze is op haar moeder en hoe lief Lin voor haar is, ondanks tegenslagen 

in het leven. Duidelijk moge zijn dat hier geen groot wijkbelang geldt, dus 
zal Lin niet de Brandevoorter worden, maar de jury heeft gemeend dat de 

brief toch zo ontroerend is, dat we Lin graag willen laten weten hoeveel haar 
dochter van haar houdt. De lieve brief bevat veel persoonlijke zaken. 

Daarom  zullen wij de brief niet voorlezen, maar aan Lin geven. Samen met 

een mooie bos bloemen voor deze lieve moeder. 

 

Dit mooie moment wilden we graag met u delen zo aan het begin van het 

nieuwe jaar. Maar dan nu waarvoor we hier zijn.  

Genomineerd voor Brandevoorter van het jaar 2017 zijn: 

Jet Uijen 

Jet is de motor achter de winkeliersvereniging Brandevoort en de biologische 

markt. Ook is ze zeer actief in de organisatie van Brandnew Woman, waarbij 
telkens iemand door enkele enthousiaste ondernemers in het zonnetje wordt 

gezet die een opkikkertje verdient. Met haar jaarlijkse modeshow bereikt ze 

heel veel dames in Brandevoort die een gezellig avondje uit beleven.   

Arno Peters 

Arno werkt al heel wat jaartjes in het wijkhuis. Daar doet hij ontzettend veel 

extra werk, dus buiten zijn normale werkzaamheden en normale uren om. 
Hij is, samen met zijn lieve vrouw Paula, de vaste muntenverkoper bij 

evenementen. Hij is de handigste van het hele stel. Iedereen kan altijd op 
hem rekenen. Als er 's avonds laat eens iets niet werkt of kapot gaat, hoef 

je Arno maar te bellen en hij is er. Ook doet Arno nog extra vrijwilligerswerk 

bij het Sportpark Brandevoort.  

Lara Tamarinof 

Lara zet zich al vele jaren vol overtuiging en enthousiasme in voor een beter 

milieu en een goede cohesie in de wijk. Lara is de stuwende kracht achter de 
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verduurzaming van Brandevoort. Ze heeft op de OBS en in het wijkhuis 
afvalscheiding geïntroduceerd. Ze blijft actief volgen of het werkt en of er 

ook verbeteringen kunnen worden aangebracht. Ze is oprichter van de 
Facebookgroepen Weggeefhoek Brandevoort en Durftevragen Brandevoort. 

Lara zit al vele jaren in de organisatie van de Kindervakantieweek en is ook 
behoorlijk actief in de Buurttuin Brandevoort. Inmiddels is Lara ook zeer 

actief in de werkgroep Smart District en werkt en denkt mee om in 
Brandevoort de slimste wijk te realiseren. Dat haar enthousiasme om 

mensen te helpen aanstekelijk werkt, wordt bewezen door haar zoontje 

Willem, waarop we dadelijk terugkomen.  

Holke Flapper 

Holke heeft enkele jaren deelgenomen in het bestuur van de wijkraad. Hij is 

oprichter van het voormalige Seniorenconvent, thans Senioren Brandevoort. 
Hij zet zich al jaren in voor de senioren in de wijk. Ook is hij lid van 

Buurtpreventie De Veste. Holke is ook medeoprichter van de werkgroep  

Rondleidingen Brandevoort. 

Thieu en Corrie Tonnaer 

Corrie en Thieu Tonnaer zetten zich al vele jaren in als vrijwilligers bij heel 

veel verschillende evenementen in Brandevoort! In regen en bij zonneschijn 
zijn Corrie en Thieu aanwezig. Zelfs als hun eigen gezondheid hen in de 

steek laat staan ze voor anderen klaar. Corrie en Thieu zijn al vele jaren 
zeer actief betrokken bij de EHBO en de commissie verkeersregelaars. Ze 

zijn de oprichters en nog steeds uitvoerders van het jaarlijkse Paaseieren 
zoeken en waren vele jaren zeer actief bij de intocht van Sinterklaas in 

Brandevoort, waarbij Corrie zich met hart en ziel heeft ingezet om alle 

pakken op orde te houden. Je doet nooit tevergeefs een beroep op hen.  

Wesley Waldt 

Wesley komt duidelijk uit een gezin waar vrijwilligerswerk normaal is. Hij is 

al een groot aantal jaren actief bij de Kinder Vakantie Week en neemt, 
onherkenbaar geschminkt, deel aan de intocht van Sinterklaas. Hij staat 

bekend als grote kindervriend van de wijk. Wesley heeft het geweldige 
evenement “Smile per mile” georganiseerd waarmee een groot aantal  

kinderen met een beperking mee mogen rijden in supergave auto’s. Hiervoor 

ontving hij onlangs al een jeugdlintje uit handen van burgemeester 

Blanksma. 

Willem van der Horst 

Kleine Willem geeft het grote voorbeeld. Doet klusjes voor anderen en 
doneert de helft van wat hij verdient aan goede doelen. Hij ruimt vrijwillig de 

ecozone op en zodra hij de kans ziet om iets voor mensen te betekenen, 

onderneemt hij actie. Tijdens de afgelopen kerstactie voor stichting Lief  
maakte hij mooie kerstkaarten en bood aan de mensen van de stichting een 

gratis klusje aan. Het komt recht uit zijn hart om goed te doen. Willem kont 
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ook duidelijk uit een gezin waar het normaal is om vrijwillig mensen te 
helpen. Hij heeft zijn hart op de juiste plaats zitten en zet zich op zo jonge 

leeftijd al in voor de wijk en de samenleving. Hij geeft hoop voor de 

toekomst!  

 

Dan nu de bekendmaking, die anders zal zijn dan voorgaande jaren. Maar 

we beginnen gewoontegetrouw met diegenen die het net niet zijn geworden.  

Een blijk van waardering voor hun inzet in de vorm van een mooie bos bloemen 

ontvangen: 

Arno Peters, Jet Uijen en Holke Flapper 

 

Zoals aan het begin al gezegd gaan we deze keer geen derde prijs uitreiken. 
In plaats daarvan heeft de jury besloten aan twee jonge mensen een 

speciale aanmoedigingsprijs uit te reiken. Zij laten zien dat je al op jonge 
leeftijd het verschil kunt maken. Ze zijn een voorbeeld voor velen en we 

weten zeker dat ze met hun mooie werk nog vele jaren zullen doorgaan.  

Twee aanmoedigingsprijzen voor jonge vrijwilligers, met daarbij voor allebei een 

oorkonde met €150 te verdelen aan vrijwilligerswerk in de wijk en een persoonlijk 

geschenk, gaan naar: 

Wesley Waldt en Willem van der Horst 

 

De tweede prijs met daarbij een oorkonde met €250 te besteden aan 

vrijwilligerswerk in de wijk en een persoonlijk geschenk gaat naar: 

Thieu & Corrie Tonnaer. 

 

De Brandevoorter 2017 ontvangt een oorkonde met €500, een persoonlijk 

geschenk en het speciale beeld. De Brandevoorter 2017 is geworden:  

Lara Tamarinof. 


