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BraompsEigen
Midden in de Braamtse samenleving
‘Braomps Eigen’ is een initiatief van de 
Braamtse verenigingsraad. De vereni-
gingsraad, waarbij de meeste verenigin-
gen van Braamt zijn aangesloten, wil u 
graag kennis laten maken met  het rijke 
verenigingsleven in Braamt.
Wij zijn er ons van bewust dat vele activi-
teiten vaak niet bekend zijn en wij willen u 
dan ook graag informeren over het vereni-
gingsleven dat Braamt te bieden heeft.
 
In deze uitgave kunt u diverse informatie 
over de verenigingen en haar activiteiten 
lezen. Naast deze uitgave heeft ‘Braomps 
Eigen’ ook een eigen website (www.
braompseigen.nl) met een up-to-date  
kalender, waarin de jaarprogramma’s en 
activiteiten van de verschillende vereni-
gingen zijn opgenomen met de nodige 
informatie, zoals tijden en locaties. Wij 
nodigen u graag uit om te komen luisteren 
en kijken naar de verschillende activitei-

ten die gedurende het jaar plaatsvinden. 
Uiteraard is het ook mogelijk om lid te 
worden van één van deze verenigingen.
 
We hopen u hiermee te informeren over 
alles wat Braamt op verenigingsgebied 
te bieden heeft. Heeft u vragen of ideeën 
rondom Braomps Eigen? Aarzel dan niet 
om contact met ons op te nemen.
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SV Zeddam - St. Joris
Positief voor beide verenigingen

Een half seizoen algehele samenwerking 
tussen V.V. Zeddam en V.V. Sint Joris zit er 
inmiddels op. Een periode die goed is be-
vallen. Dat de resultaten van het 1e elftal 
daar een positieve bijdrage aan hebben 
geleverd, lijkt een logische conclusie. De 
trainingsopkomst is goed en bij de wed-
strijden van het 1e elftal in zowel Zeddam 
als Braamt was er veel publiek. Dit ver-
snelt bij zowel de spelers als supporters 
het gevoel dat de match V.V. Zeddam / V.V. 
Sint Joris een goede is.  Ook de samen-
werking tussen de andere seniorenteams 
verloopt naar tevredenheid.

Op het vlak van activiteiten zijn de 
handen eveneens ineen geslagen. Door 
de activiteitencommissie zijn in de 1e sei-
zoenshelft voor jong en oud activiteiten 
georganiseerd. Hierbij was de opkomst 
groot. Het hoogtepunt was een stamp-
volle kantine bij de kerstviering in Braamt, 
waarbij ook de Zeddammers zich tot in de 
late uurtjes hebben vermaakt. Ook bij de 
Snertloop was er een geweldige opkomst. 
Hier viel de grote animo van een aantal 
juniorenteams op.
Het overleg binnen de TC (Technisch 
commissie) verliep ook altijd in goede 
harmonie. Hierbij viel van begin af aan 
op dat zowel de Zeddamse als Sint Joris 
leden van die commissie inzagen dat de 
ingeslagen weg van samenwerking alleen 
tot een succes kan worden als de neuzen 
dezelfde kant op staan. Het belang van de 

SV staat daarbij voorop en niet dat van 
individuen dan wel van één team. 
Langzaamaan wordt de blik al geworpen 
op het seizoen 2017-2018, waarbij de 
invulling van de teams en begeleiding 
veel (denk)werk oplevert. 
Dat de samenvoeging in een fusie uit-
mondt, daar lijkt iedereen het wel over 
eens. Het bestuur van de SV is al voor-
zichtig bezig dit proces voor te bereiden. 
Wat de gevolgen van die fusie zullen zijn, 
is nog niet precies duidelijk. Vragen die 
daarbij onder andere gesteld worden zijn: 
Wanneer start de fusie? Komt er een nieu-
we accommodatie, of blijven we op twee 
sportparken actief? Bij de beantwoording 
van die laatste vraag speelt de gemeente 
Montferland een belangrijke rol. En zal de 
gemeente aandringen om nog een vereni-
ging bij de fusie te betrekken?
Ook meer praktische keuzes moeten 
er gemaakt worden. Welk kleuren krijgt 
het tenue? Wat wordt de naam van de 
fusievereniging? Hierover wordt zowel 
binnen als buiten de bestuurskamers al 
nadrukkelijke nagedacht. Gelet echter op 
de ervaringen van de afgelopen tijd, zul-
len de antwoorden op die vragen ook wel 
de goedkeuring van de leden van beide 
verenigingen kunnen wegdragen. 
Op naar de fusie!
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Maandag 6 februari was het 60 jaar 
geleden dat onze muziekvereniging te 
Riele als fanfare is opgericht. Een aantal 
Braamtenaren  hebben op 6 februari 1957 
het initiatief genomen om een muziek-
korps  op te richten en slechts enkele 
maanden later met Pinksteren werd voor 
de eerste keer de kindheidsoptocht en 
de kermis muzikaal ondersteund. Dit 
spelend op instrumenten verkregen met 

geld uit collectes en overgenomen van 
een zustervereniging. De naam te Riele is 
ontstaan bij besluit op de eerste algeme-
ne ledenvergadering naar de bouwpastor 
te Riele welke ten tijde van de oprichting 
al overleden was.
Zondag 5 februari j.l. hebben we met 
een gevarieerd dagprogramma onze 
levensloop de revue laten passeren. De 
feestcommissie had deze dag opgedeeld 
in 4 delen. s’ Morgens opwarmen, met 
alle leden, gastspelers en vrijwilligers 
met een uitgebreide brunch gevolgd door 
het jubileumconcert. Dit keer hebben we 
de mensen niet uitgenodigd in de zaal 
naar ons te luisteren, maar zijn we het 
dorp in getrokken. Op 4 plaatsen binnen 
Braamt hebben we de tent opgeslagen 
en een heus concert gebracht met als 
laatste een ode aan de familie Elshoff in 
de Mariastraat. 
Na deze muzikale rondgang hebben we, 
tijdens de receptie, de felicitaties van 

Muziekvereniging te Riele
Terugblik op 60 jarig jubileum
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dorpsgenoten, plaatselijke verenigingen, 
buurtverenigingen en verdere aanwe-
zigen mogen ontvangen. Eén van onze 
ereleden heeft de levensloop over de 60 
jaar te Riele op unieke wijze beschreven 
en voorgedragen. De sprekers, waaron-

Muziekvereniging te Riele
Terugblik op 60 jarig jubileum

der Ingrid Wolsink (Wethouder van de 
gemeente Montferland), spraken lovende 
woorden en Schutterij St. Martinus, 
het St. Joris Gilde en het dweilorkest 
Braomps Kabaal brachten een muzikale 
serenade met vendelhulde.
De dag werd afgesloten met een diner 
met de dirigent leden en partners. Een 
bijzonder, gezellige afsluiting van een 
mooie dag.
De vereniging kijkt terug op mooie jaren, 
maar ziet ook de bedreigingen van de 
toekomst. De nijpende terugloop van 
leden baart zorgen voor de toekomst. 
Een steeds hechtere samenwerking met 
Schutterij St. Martinus is voor beide 
verenigingen belangrijk. Binnen deze 
samenwerking blijft het mogelijk de 
dorpsactiviteiten muzikaal op te luiste-
ren. Precies datgene wat onze oprichters 
destijds voor ogen hadden.
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Oranjecomité Braamt
Programma Koningsdag 2017
Voor alle kinderen in Braamt organiseert 
het Oranje Comité Braamt ook dit jaar 
weer een gezellige Koningsdag met leuke 
spelen. 
De dag start om 08.30 uur met een lek-
ker ontbijt bij Camping Te Boomsgoed. 
Vervolgens gaan de kinderen samen met 
de schutterij en de muziekvereniging op 
de versierde fietsen richting het school-
plein om de vlag te hijsen, gevolgd door 

een rondgang in het dorp. Vanaf 11.00 
beginnen de Koningspelen bij Camping 
Te Boomsgoed, waar iedereen van harte 
is uitgenodigd. Rond de klok van half 2 
worden de prijzen uitgereikt. 
Door alle vrijwilligers is het oranjecomité 
Braamt in staat om elk jaar weer een 
mooie en gezellige Koningsdag in Braamt 
te vieren.
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Schrijf je in en lever het formulier in bij Femke Gasseling (De Wilgen 6 – Braamt)
Geef ook even aan mocht je ergens allergisch voor zijn.

Ik meld mij aan voor de koningsspelen op 27 april aanstaande.
                                          
Naam:

ik ben                         jaar en zit in groep

Allergisch voor: 
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Braamtse raadsleden kijken vooruit!
“Goede ideeën en plannen moet de gemeente 
ondersteunen! Daar doen we ons best voor.”
Braompseigen heeft Herman Jansen (frac-
tievoorzitter en gemeenteraadslid van de 
PvdA) en Oscar van Leeuwen (fractievoor-
zitter en gemeenteraadslid voor het CDA) 
gevraagd om hun kijk op Braamt en haar 
verenigingsleven te geven.

‘Trots zijn we dat Braamt de eerste en 
tot nu toe enige kern is die een vereni-
gingsraad heeft. In Braamt hebben ze 
begrepen dat het belangrijk is de koppen 
bij mekaar te steken. De samenstelling 
van de bevolking verandert: er komen 
naar verhouding steeds minder jongeren 
(= ontgroening ) en steeds meer ouderen 
(= vergrijzing). Dat heeft op een of andere 
manier gevolgen voor elke vereniging, 
maar ook voor de school en ook voor de 
parochie en kerk.

De verenigingen in Braamt hebben 
begrepen dat door krachten te bundelen 
en samen na te denken over de toekomst 
van ons dorp, de toekomst niet vaststaat, 
maar dat je er invloed op kunt hebben.

We zijn ervan overtuigd dat dit ook past 
in de huidige tijd: mensen nemen meer 
en meer initiatief en verantwoordelijk-
heid voor de eigen omgeving. In de ge-
meenteraad merken we steeds meer dat 
we beleid moeten maken met mensen in 
plaats van voor mensen. 

Dat blijkt bijvoorbeeld uit het beleid op 
gebied van leefbaarheid. Eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat we ook tot ander 
beleid werden gedwongen doordat 
het tot dan gevoerde niet meer was te 
betalen. Immers, de inkomsten van de 
gemeente zijn de laatste jaren drastisch 
achteruit gegaan. Dus moesten ook de 
uitgaven omlaag.
Prachtig dat Braamt het heft in eigen 
handen neemt: “Zo gaan we het samen 
organiseren!” Ideeën die op deze manier 
ontstaan, gezamenlijk gedragen, kunnen 
in de gemeenteraad ook rekenen op on-
dersteuning, eventueel ook op financieel 
gebied.
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De ontgroening en vergrijzing zal een 
aantal gevolgen hebben:

- Het aantal leerlingen op de school gaat 
dalen zodat de vraag gaat ontstaan: Met 
hoeveel leerlingen kun je nog goed onder-
wijs organiseren?

- Het aantal leden van sportverenigingen, 
zeker jeugdleden neemt af. Samenwer-
king/ fusie met buurtverenigingen ligt 
voor de hand. Zoals vv Zeddam en Sint 
Joris hebben begrepen.

- Uitbreiding van de woningvoorraad is 
maar mondjesmaat meer nodig. In plaats 
van nieuwe nieuwbouw wijken, inbreiding 
(bouwen op open plekken) en vervan-
gende nieuwbouw.

- Bouwen en aanpassen van huizen, zodat 
ze geschikt zijn voor ouderen die zelfstan-
dig willen blijven wonen.

- Wat gaat er met het kerkgebouw gebeu-
ren, als het onderhoud niet meer betaald 
kan worden?

Al deze vraagstukken gaan spelen of spe-
len al  in ons dorp. Daar moeten we met 
z’n allen antwoorden op vinden. Samen.
Dan is een Verenigingsraad een prachtig 
startpunt om deze vraagstukken aan te 
pakken.

Goede ideeën en plannen moet de ge-
meente ondersteunen!
Daar doen we ons best voor.’

Oscar van Leeuwen en Herman Jansen, 
raadsleden.

Herman Jansen (06-18088123) is sinds 2010 voor de PvdA lid 
van de gemeenteraad van  Montferland. Sinds april 2016 ook 
fractievoorzitter. Dit betekent veel avondwerk. In het dagelijk-
se leven heeft hij in maatschap met broer en zus een melkvee 
en varkensbedrijf aan de Koppelstraat in Braamt. Hij woont op 
Zeddamseweg nummer 11

Oscar van Leeuwen (06-19422622) is sinds 2010 actief als 
gemeenteraadslid voor het CDA. Sinds maart 2014 is hij ook 
fractievoorzitter van de CDA Fractie die met 11 raadzetels de 
grootste lokale partij van Montferland is. Buiten het raadswerk 
om is Oscar actief bij verschillende Braamtse verenigingen en 
probeert naast het dienen van het gemeentebelang ook zeker 
te kijken naar de belangen van de Braamtse bevolking bij zijn 
raadswerk.
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De schutterij St. Martinus heeft diverse 
activiteiten gedurende het jaar. In januari 
beginnen we altijd met een jaarverga-
dering, waarin alle activiteiten worden 
besproken en het jaarprogramma wordt 
vastgelegd. In juni vindt de jaarlijkse ker-
mis plaats in de tent op het dorpsplein, 
een 4-daags evenement vol gezelligheid. 
Dit jaar vieren we samen met de stichting 
voor het vijfde jaar de kermis in de tent 
in het weekend van 9- 10-11-12 juni. Op 
vrijdag 20.00 uur trappen we af met de 
cd presentatie van onze eigen Braamtse 
jongen Michel Wolsink in de kermistent. 
Deze avond zullen een groot aantal ar-
tiesten optreden met onder andere Tessa 
Kinnear en Willem Barth. 

Hooglandse Schutterij St. Martinus
Kermis 2017; gezellig feest in de (lappe)tent

Op zaterdagmiddag beginnen we 13.00 
uur met een rondgang door het dorp, 
gevolgd door lepeltjes schieten naast het 
dorpshuis. In de avond gaan we dansen 
met trio XL.  

Zondagmorgen gaan we naar de kerk voor 
de kermismis, daarna kan men gezellig 
komen fruhshoppen in de tent. De mid-
dag begint met een rondgang door het 
dorp met medewerking van verschillende 
verenigingen en daarna wordt de kermis 
geopend bij de pastorie. De middag en 
avond kan er gedanst worden op de mu-
ziek van dansorkest Summerland. 

Maandagmorgen ontbijten we gezamen-
lijk in de tent om daarna de strijd aan te 
gaan voor de titel kermiskoning(in) van 
2017. ‘S middags zal Duo His en Co in de 
tent staan en vanaf 17.30 uur draait Dj 
Martin zijn plaatjes.  

Eigen
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Nieuw schoolplein de Boomgaard
“Een ontmoetingsplein waar iedereen welkom is”

Basisschool De Boomgaard heeft het plan 
opgevat om het bestaande schoolplein 
grondig te gaan vernieuwen. De school 
heeft de samenwerking gezocht met 
Humanitas (peuteropvang) en Stichting 
Pro8 die in het zelfde gebouw zitten en af-
gesproken dat we samen proberen er een 
gezellig en uitdagend plein van te maken.  
Er is een werkgroep geformeerd  waar 
ouders,    kinderen, buurt, dorpsraad, ver-
enigingsraad, Humanitas en school in zijn 
vertegenwoordigd. Ook de gemeente is 
regelmatig bij de vergaderingen aanwezig 
geweest en heeft actief meegedacht. 

Hier is een Plan van Aanpak uit voortge-
komen en uiteindelijk heeft een architect 
een prachtig ontwerp gemaakt waar 
iedereen tevreden mee is. Het moet een 
ontmoetingsplein worden waar iedereen 
welkom is. Tijdens schooltijden, maar ook 
buiten de schooluren mogen kinderen 
straks op het plein spelen, helpen ouders 
hun kinderen taartjes bakken in de zand-
bak of komen opa’s en oma’s  luisteren 
en kijken naar hun kleinkinderen op het 
amfitheater. Het zal een plein moeten 
worden waar alle kinderen, met of zonder 
beperking, graag willen komen. Kortom 
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iedereen welkom is. Tijdens schooltijden, maar ook buiten de schooluren mogen kinderen straks op 
het plein spelen, helpen ouders hun kinderen taartjes bakken in de zandbak of komen opa’s en 
oma’s  luisteren en kijken naar hun kleinkinderen op het amfitheater. Het zal een plein moeten 
worden waar alle kinderen, met of zonder beperking, graag willen komen. Kortom een 
ontmoetingsplein voor iedereen.  

Verder zal het mogelijk worden voor verenigingen, stichtingen en buurten om op het plein 
activiteiten te organiseren. Dit kunnen muziekactiviteiten zijn of iets met toneel of (rolstoel)dans, 
een buurtfeest of een sportactiviteit. Als iedereen het plein maar schoon en heel houdt. 

Na zonsondergang worden er bepaalde delen afgesloten zodat het plein geen hangplek kan worden. 

Daarnaast zijn we aan het kijken hoe we de Langstraat zo veilig mogelijk kunnen maken zodat de 
kinderen veilig naar dit ontmoetingsplein kunnen komen. Ook hierin denkt de gemeente met ons 
mee.  

De stand van zaken is nu dat de school, pro8, Humanitas en de gemeente al geld hebben toegezegd. 
Ook is een webconsultant nu naar subsidies aan het zoeken om de financiering verder rond te 
krijgen. Maar ook de kinderen gaan allerlei acties doen om te laten zien dat zij het ook een goed plan 
vinden en om nog meer geld te genereren. We zijn nu aan het plannen wat en wanneer we al vast 
wat kunnen doen met hulp van ouders en bedrijven. 

We hopen dat we in juli genoeg geld bij elkaar hebben om in de zomervakantie te kunnen beginnen.   
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een ontmoetingsplein voor iedereen. 
Verder zal het mogelijk worden voor 
verenigingen, stichtingen en buurten om 
op het plein activiteiten te organiseren. 
Dit kunnen muziek- , toneel- en dansac-
tiviteiten zijn, maar ook buurtfeesten of 
sportactiviteiten.  Als iedereen het plein 
maar schoon en heel houdt.
Na zonsondergang worden er bepaalde 
delen afgesloten zodat het plein geen 
hangplek kan worden.
Daarnaast zijn we aan het kijken hoe we 
de Langestraat zo veilig mogelijk kunnen 
maken zodat de kinderen veilig naar dit 
ontmoetingsplein kunnen komen. Ook 
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hierin denkt de gemeente met ons mee. 
De stand van zaken is nu dat de school, 
pro8, Humanitas en de gemeente al geld 
hebben toegezegd. Ook is een webcon-
sultant nu naar subsidies aan het zoeken 
om de financiering verder rond te krijgen. 
Maar ook de kinderen gaan allerlei acties 
doen om te laten zien dat zij het ook een 
goed plan vinden en om nog meer geld 
te genereren. We zijn nu aan het plannen 
wat en wanneer we al vast wat kunnen 
doen met hulp van ouders en bedrijven.
We hopen dat we in juli genoeg geld bij 
elkaar hebben om in de zomervakantie te 
kunnen beginnen. 
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Innovatieweg 17
7007 CD Doetinchem

T  +31 (0) 314 - 35 48 33
E  contact@printx.nl
I  www.printx.nl

Wij geven kleur 
aan uw drukwerk

Jo van den Beld
Ik geef de pen door aan.......

Allereerst maar even voorstellen voor 
hen waar ik nieuw voor ben. Ik ben Jo, 
getrouwd met Marian en geboren en ge-
togen aan de Koppelstraat te Wijnbergen 
(het gedeelte van Wijnbergen dat volledig 
bij de Braamtse gemeenschap hoort).  
We hebben twee kinderen: Dochter Anja, 
getrouwd met Klaas-Jan en zoon Bart, ge-
trouwd met Anke. We hebben 4 kleinkin-
deren: Mike, Jack, Jasmijn en Samuel.
Het wonen aan de Koppelstraat is wonen 
in het buitengebied, wat veel vrijheid en 
ruimte geeft voor hobby en leven. Mijn 
grootste hobby is klussen in en rondom 
het huis. We mogen graag met de caravan 
er op uit gaan. Als derde, tijdrovende, 
bezigheid is het meedenken in aller-
lei vraagstukken van verenigingen en 
Braamtse veranderingen.
Ik werk als Technical Manager bij Inter-
snack Nederland BV. Intersnack houdt 
zich bezig met het bereiden, melangeren 
en verpakken van snacks op het gebied 

van noten en chips. Binnen de functie 
hou ik mij met mijn teams bezig met alle 
vernieuwingen, aanpassingen en onder-
houd van onze machineparken, gebou-
wen, terreinen en regelgevingen.
Zoals al eerder benoemd, ben ik ver-
bonden aan een aantal verenigingen en 
stichtingen in Braamt met alle hun eigen 
vraagstukken, maar met één duidelijke, 
rode draad: De leefbaarheid van ons 
dorp. Op allerlei gebieden hebben we als 
dorp te maken met krimp. Samen zullen 
we moeten zoeken naar mogelijkheden 
voor het voortbestaan van belangrijke 
dorpsfuncties. Als we hier wonen is het 
fijn om ook te kunnen ontspannen. We 
moeten zoeken naar samenwerkingsvor-
men binnen ons dorp en aansluitingen 
met buurtverenigingen. Daarnaast is het 
van belang dat er accommodaties ter be-
schikking blijven voor onze verenigingen.
Ik nodig u graag uit dit met ons te doen 
en indien u interesse heeft zich aan te 
sluiten bij een vereniging. Wilt u meeden-
ken met onze uitdagingen of alleen als 
supporter/bezoeker, dan bent u ook van 
harte welkom. Bezoek de site Braomps 
Eigen en informeer naar de mogelijkhe-
den.

Jo van den Beld

Ik geef de pen nu door aan Fred Baars. 
Mijn vraag aan Fred is: 
Hoe staat het met jouw museum ?

In deze uitgave is de pen in handen van Jo van den Beld: 
voorzitter van de verenigingsraad, het dorpshuis de 
Braempt en de muziekvereniging te Riele. Sinds afgelopen 
carnaval is hij commandeur in de orde van de Nöttekrakers.
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Laat van je horen!
“Wat goed is vasthouden 
en waar het nog aan schort verbeteren!”
Als senior in Braamt weet u heel goed wat het wonen in dit dorp zo fijn maakt!
Maar u hebt vast ook wel een idee wat er volgens u nog beter of anders kan,
of wat u hier mist! Wij – de Seniorensoos van Braamt en Welcom – zijn hier heel 
benieuwd naar! Samen kunnen we er mogelijk wat aan doen.

Daarom bent u op vrijdagmorgen 19 mei a.s. van harte welkom in het Dorpshuis aan 
de Langestraat. Vanaf half elf kunnen we dit onder het genot van een kopje koffie 
samen bespreken. Om twaalf uur sluiten we dan af met een  kop soep.

Komt u alleen  voor de gezelligheid? Ook dan van harte welkom!

Seniorensoos Braamt   Annemarie Hogenkamp  0314- 650206
Welcom   Gerrie Wams  0314- 65 27 16

 

 

Bloematelier 

“Natuurlijk Mooi” 
\Creatieve workshop      Eerlijke bloemen 

Bruidsbloemwerk         Rouwbloemwerk 

Bloem abonnementen privé en zakelijk 

 Openingstijden bloematelier 

Vrijdag 13:00 tot 20:00 Zaterdag 10:00 tot 16:00 

Buiten openingstijden op bestelling 

Anke van den Beld  

Langeboomsestraat 9 7048 AG Wijnbergen 

ankevdbeld@gmail.com    tel: 06-38927435 

-0000000 
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Leden verenigingsraad Braamt
Voor een uitgebreide kennismaking met de diverse verenigingen verwijzen wij u 
graag naar www.braompseigen.nl. 

Basisschool De Boomgaard  
info@bsdeboomgaardbraamt.nl
www.bsdeboomgaardbraamt.nl  

Bounce Festival 
info@bouncefestival.nl
www.bouncefestival.nl  

Cripple Creek Country Line Dancers
pappajo@hetnet.nl
www.decripplecreekdancers.nl  

Damesgymvereniging Actief
marcelhulkenberg@gmail.com  

De Nöttekrakers (carnavalsvereniging)
info@nottekrakers.nl  
www.nottekrakers.nl

Dorpsraad Braamt
info@dorpsraadbraamt.nl 
www.dorpsraadbraamt.nl

Dweilorkest Braomps Kabaal
k.ratering@hotmail.com
www.braompskabaal.com

Hengelsportvereniging De Zeelt
hsv.dezeelt@gmail.com
www.hsv-dezeelt.nl 
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Leden verenigingsraad Braamt

Hooglandse Schutterij Sint Martinus  
w.m.m.keurntjes@online.nl
www.stmartinusbraamt.nl 

Muziekvereniging Te Riele
anja.vanden.beld@hotmail.com  

Oranjecomité Braamt 
joanhogenkamp@kpnmail.nl 

Ouderensoos Braamt 
joanhogenkamp@kpnmail.nl  

PV Ons Genoegen

Schietvereniging De Korrel
mientjejansen6@hetnet.nl

Sint Jorisgilde
tonjohogenkamp@lijbrandt.nl

Stichting KiVaDa

Stichting Welcom
info@welcommail.nl
www.welcomsite.nl

Toneelvereniging Margriet  
teunenloes@cs.com

Vrouwenbond Braamt
t.hunting@kpnplanet.nl 

Eigen



                              Roger Schmitz 06-4849 6616

Leden verenigingsraad Braamt

VV Sint Joris
info@vvsintjoris.nl
www.vvsintjoris.nl 

Wheels for dancing
jeroenebbers@wheelsfordancing.nl
www.wheelsfordancing.nl  

Zangvereniging ‘t Ni-je Geluud Braamt
tnijegeluudbraamt@gmail.com
www.nijegeluud.nl

Zonnebloem Braamt
mienpeters@kpnmail.nl 

Langestraat 4
7047 AP Braamt
Nederland

 T  (0314) 651000
M 06 - 53151718 
F  (0314) 653068



www.markant-outdoorcentrum.nl
Gildeweg 7, 7047 AR Braamt

Groepsuitje       Familiedag       Vrijgezellenfeest       Kinderfeestje        
Feestavond        Familie & vrienden weekend

collega’s    > vrienden & familie    > klasgenoten    >

Voor de leukste herinneringen
>Doe je samen met


