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Wethouder, oud-Brandevoorters, ere-Brandevoorter, dames en heren,
hartelijk welkom.
Allereerst wil ik iedereen een heel gelukkig maar bovenal gezond 2019
toewensen. Moge het jaar u allemaal brengen wat u ervan hoopt te krijgen.
Ook 2018 was voor wijkhuis ’t BrandPunt weer een bewogen en druk jaar.
Het grote feest rondom de wijkquiz en het Oktoberfeest VesteFeste zijn
inmiddels een vaste waarde. En ook het zeer geslaagde Glitterfeest mag
zeker niet onbenoemd blijven. Maar natuurlijk ook allerlei andere activiteiten
en festiviteiten zorgen ervoor dat wij nog steeds een belangrijke en
onmisbare functie vervullen in onze mooie wijk. Heel veel wijkbewoners
vonden de weg naar het wijkhuis en wij zijn daar oprecht trots op.
Helaas ontkomen ook wij niet aan de maatregel van de regering om de BTW
te verhogen. Daarnaast zijn inkoopprijzen ook verhoogd. Onze prijzen zullen
daarom moeten stijgen, maar het blijft beperkt tot circa 10 cent per
consumptie. Als bestuur zijn we erg blij met de toekenning van de subsidie
voor het komende jaar, dat recht doet aan hetgeen we hier presteren en voor
de wijk betekenen. Ook zal komende week worden begonnen met de
verduurzaming van het gebouw, waar we uiteraard ook blij mee zijn. Ik wil
het gemeentebestuur hierbij hartelijk bedanken voor het in ons gestelde
vertrouwen en beloof dat we dat niet zullen beschamen.
Vandaag zijn we weer bijeen voor de bekendmaking van de Brandevoorter
van het jaar. Er zijn nu 9 eerdere winnaars en één ere-Brandevoorter. Ik heet
hen allen dan ook van harte welkom bij dit tien-jarig bestaan. Daarmee is de
jaarlijkse uitreiking inmiddels een vaste traditie 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 2018.
De jury verbaast zich over het feit dat slechts twee nominaties zijn
aangedragen. Terwijl toch best veel groeperingen heel actief zijn. Te denken
daarbij is aan de organisatie van Brandoween, dat na een dip en het
opstappen van de eerste organisatie, de handschoen heeft opgepakt en nu
voor zo’n 1200 kinderen en ouders een geweldige optocht organiseert. Of de
Kindervakantieweek die al tien jaar een hele week met volop activiteiten
organiseert voor telkens tussen de duizend en 1200 kinderen. Of de buurttuin
Brandevoort die ondanks het feit dat ze moeten verhuizen naar een nieuwe
plek, de moed erin houdt en weer een mooie verantwoorde en educatieve
hotspot creëert in de wijk. Hopelijk zien we volgend jaar meer nominaties die
recht doen aan het bruisende sociale leven in onze wijk. Maar dat doet
natuurlijk niets af aan de nominaties voor dit jaar. 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 2018 zijn:
Wijkquiz WitteWelWitteNie
Deze ploeg enthousiastelingen begon drie jaar geleden met de eerste editie
van de wijkquiz. Direct vanaf het begin deden zo’n tweeduizend mensen mee
aan deze fantastische activiteit. Ploegen werden samengesteld van diverse
pluimage. Buren en wijkbewoners vonden elkaar in het oplossen van de
diverse opdrachten. Mensen die elkaar eerder niet kenden in de wijk, kwamen
samen om de opdrachten te vervullen. Daarmee heeft de organisatie voor een
enorme verbinding in de wijk gezorgd.
CS de Brandeliers
De Carnavals Stichting de Brandeliers bestaat dit jaar 10 jaar. Dat betekent
dat volgend jaar het 11-jarig jubileum kan worden georganiseerd. Wat tien
jaar geleden begon met een klein clubje, is nu uitgegroeid tot een behoorlijke
carnavalsclub die in de wijk een mooie bijdrage levert aan het in stand
houden van een echte Brabantse traditie. Te beginnen volgend weekend met
de receptie van de nieuwe Prins Mark d’n Urste en daarna op 9 en 10 februari
de Zwetsavond en -middag. Waarvoor overigens vanaf morgen de kaarten te
koop zijn!
De prijs voor de Groepering van het jaar 2018 wordt toegekend aan:
Wijkquiz WitteWelWitteNie

Nieuwjaarstoespraak 6 januari 2019 - Brandevoorter & Groepering 2018

De Brandevoorter van het jaar 2018.
Bij deze prijs kennen we normaal gesproken naast de winnaar ook een
tweede en derde prijs. Vorig jaar weken wij daarvan af, door de uitreiking van
twee aanmoedigingsprijzen aan jeugdige genomineerden. Ook dit jaar zal de
uitreiking anders verlopen dan wij vooraf hadden voorzien. Maar dat ziet u
straks vanzelf.
De winnaar ontvangt €500 voor vrijwilligersactiviteiten in de wijk en het door
kunstenaar Harrie Scheepers ontworpen en gemaakte beeld, uitbeeldende de
groeiende wijk Brandevoort.
Ik verzoek degenen wiens naam wordt genoemd, naar voren te komen.
Genomineerd voor Brandevoorter van het jaar 2018 zijn:
Gino Hart
Gino is in mei 2018 gestart bij Woningstichting Compaen als buurtbeheerder.
Hij heeft zich in de afgelopen periode gemanifesteerd als iemand die de
sociale aspecten van een buurtbeheerder volledig begrijpt. Hij is zeer actief in
Brandevoort en heeft allerlei ideetjes die hij aan het uitvoeren is om
buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen. Zijn nominatie zal wellicht een
extra positieve impuls geven aan het inzetten van de bedoelde activiteiten en
innovatieve ideetjes.
Jet Uijen
Jet is de motor achter de winkeliersvereniging Brandevoort en de biologische
markt. Ze organiseert al enkele jaren “a brand new woman”. Daarbij laat ze
iemand die het even moeilijk heeft en een oppepper kan gebruiken, een dagje
verwennen met kapper, schoonheidsspecialiste, massage, een nieuwe set
kleding, een lekker etentje en een mooie fotoshoot. Daarnaast is ze al bijna
tien jaar de drijvende kracht achter de winkeliersvereniging Brandevoort.
Zonder haar zou deze vereniging niet de verbinding en samenwerking hebben
die het nu heeft. In overleg met wijkraad en gemeente is zij mede
verantwoordelijk voor de aankleding van het winkelcentrum en de stille
kracht achter diverse activiteiten in en rond het winkelgebied. Ook
organiseert ze jaarlijks een modeshow in wijkhuis ’t BrandPunt, waar
honderden dames een heerlijk avondje uit beleven. De verbindende kracht
van Jet zorgt voor een sterk en actief centrum in onze wijk.
Richard Waldt
Richard is jaren actief geweest voor de Kindervakantieweek, waarvan hij
tevens voorzitter was. Ook is hij een drijvende kracht achter de organisatie
van het G-voetbal in Brandevoort. Daarnaast is hij bestuurslid van de
Stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort. Het enthousiasme en de drive
van Richard zijn aanstekelijk, want zijn vrouw Daniëlle en zoon Wesley zijn
eveneens actieve en bevlogen vrijwilligers. Richard is dan ook zeer actief
betrokken bij Smile per Mile, het initiatief van zoon Wesley om kinderen met
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een beperking een glimlach op het gezicht te toveren door hen in snelle
bolides te laten meerijden.
Mary-Ann Bosman
Mary-Ann doet al vanaf de start van het wijkhuis in 2006 heel veel. Zij was
degene die in 2006 alle stoelen uitpakte en tot op de dag van vandaag deze
nog steeds op de goede plaats zet. Ze doet ontzettend veel voor het wijkhuis
zelf, voor de ouderen, voor de alleenstaanden, maar ook voor jongeren. Ze
heeft ruim 11 jaar elke maand gekookt voor de senioren in de wijk. Ze
organiseerde enkele jaren de Culinaire Veiling, waarmee ze geld inzamelde
voor Scouting, Alpe d’Huzes, Jeugdcarnaval en vele meer. Ze heeft jaren
gekookt voor de Brandeliers, zodat deze tijdens het carnaval geen honger
hadden. Nu maakt ze elke laatste vrijdag van de maand, samen met haar
ploegje vrijwilligers, een mooie maaltijd onder de naam Friday Afternoon with
Family & Friends (FAFF), zodat buren, vrienden en collega’s elkaar onder het
genot van een hapje kunnen ontmoeten en kletsen. Ze is al ruim 12 jaar een
onmisbare vrijwilliger voor het wijkhuis. Ondanks haar beperking blijft ze zich
voor alles inspannen en klaarstaan voor iedereen, gewoon omdat ze het ook
leuk vindt om te doen en ervan geniet om mensen te zien genieten. Als eten
verbindt, dan is Mary-Ann al twaalf jaar de grootste verbinder in de wijk!
Eric van Oss
In 2009 was er nog geen Sportpark of Lopersgroep Brandevoort was. Door
iemand die ik vrij goed ken, werden Eric en Roelof Jan Bouwknegt aan elkaar
gekoppeld met de bedoeling om een loopactiviteit te organiseren. Beiden
pakten deze klus vol enthousiasme op. Via zijn eigen gitaarschool sponsorde
Eric de prijzen waaronder een medaille voor alle deelnemende kinderen. Vele
kinderen en volwassenen zijn sindsdien aangemoedigd en toegezongen door
Eric en zo werd Rondje Brandevoort van een hardloopactiviteit tot een feestje
en een begrip in Brandevoort. De wijze waarop Eric gitaarles in zijn
gitaarschool gaat verder dan het aanleren van de juiste vaardigheden en een
juiste gitaarhouding. Hij geeft de liefde voor het instrument door. Ook is Eric
jaren zeer actief geweest voor de kindervakantieweek Brandevoort. Eerst als
ouder en begeleider van groepjes met zijn eigen kinderen. Later als mede
organisator en lid van de sponsorcommissie.
William Feijen
William doet belangeloos ontzettend veel voor diverse organisaties in
Brandevoort. Van het organiseren en opzetten van evenementen, het
ontwerpen van flyers en posters, tot een adviserende rol als daarom
gevraagd wordt. En alles daar tussenin. Hij is betrokken bij de activiteiten van
de Brandeliers, Sinterklaasintocht en Kindermiddag. Velen kennen deze
goedlachse man van naam en de meeste Brandevoorters hebben, wellicht
onbewust, op enige wijze iets van zijn hand gezien in de vorm van een flyer,
een nieuwsbrief, een poster, websites, dat soort dingen. Een organisator in
hart en nieren die heel veel vrije tijd steekt in het samenbrengen van mensen
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door het organiseren van leuke en gezellige evenementen en activiteiten.
Een man met een hart voor Brandevoort.
Dan nu de bekendmaking, die anders zal zijn dan voorgaande jaren. Maar we
beginnen gewoontegetrouw met diegenen die het net niet zijn geworden.
Overigens hoeft dat niemand te weerhouden hen een volgende keer weer te
nomineren!
Een blijk van waardering voor hun inzet in de vorm van een mooie bos bloemen
ontvangen:

Gino Hart, William Feijen, Richard Waldt en Eric van Oss
Zoals aan het begin al gezegd gaan we ook deze keer een andere uitreiking
doen dan ooit tevoren. Ik verzoek de overgebleven twee genomineerden Jet
Uijen en Mary-Ann Bosman hierheen te komen. Dit is de tiende editie en
daarom heeft de jury een bijzonder besluit genomen. Dames, jullie zijn
beiden op je eigen manier al jaren keihard bezig om deze wijk mooier en
fijner te maken. De jury heeft daarom besloten dat jullie
benoemd tot de Brandevoorter 2018!
Jet Uijen en Mary-Ann Bosman

allebei worden

