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Eigen

BraompsEigen
Een platform voor en door de verenigingen
Voor u ligt de tweede editie van ons blad 
Braomps Eigen. Op de eerste editie heb-
ben we veel positieve reactie gekregen. 
Het blad, bedoeld om de laatste weetjes 
van verenigingen en het dorp met u te 
delen en u uit te nodigen om onze site 
www.braompseigen.nl  te bezoeken, is 
goed ontvangen.
Tijdens de rondgang van de burgemeester 
dhr. de Baat door Braamt, op uitnodiging 
van ons raadslid Oscar van Leeuwen, 
hebben we de gelegenheid gehad hem 
het eerste exemplaar van Braomps Eigen 
aan te bieden. Hij sprak lovende woorden 
over de initiatieven om op deze manier 
de Braamtenaren op de hoogte te houden 
van de nieuwtjes, de evenementen en de 
verenigingsactiviteiten.
De locatie van overhandigen was bij het 
evenementenbord bij de rotonde. Ook dit 
initiatief is met succes ontvangen. Naast 

de verenigingen maakt de Braamtse 
horeca goed gebruik van het evene-
mentenbord om te adverteren met hun 
activiteiten.  
Van belang is dat de agenda op de site, 
waar alle Braamtse activiteiten geplaatst 
kunnen worden, zo goed mogelijk benut 
wordt. U kunt uw activiteiten melden via 
de site. Onder  de rubriek ‘over Braomps 
Eigen’ vindt u een aanvraagformulier ‘uw 
evenement online aanmelden’ . Hiermee 
kunt u een item opgeven voor de agenda, 
een aanvraag doen voor het plaatsen van 
een evenement op het evenementenbord 
én is er de mogelijkheid om andere zaken 
te melden. Dit kan bijvoorbeeld het aan-
vragen van een artikel voor een komende 
editie van Braomps Eigen zijn. 
We willen u uitnodigen maximaal gebruik 
te maken van deze mogelijkheden. Daar-
naast wensen we u veel leesplezier.

Alle verzekeringen onder één dak

Lage premies

Persoonlijke aanpak

Onafhankelijk advies

Vlotte afwikkeling
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Verdere samenwerking Te Riele en St Martinus
Positief voor beide verenigingen
Februari jongstleden heeft muziekver-
eniging te Riele haar 60 jarig jubileum 
gevierd. We hebben dit gedaan door een 
straatconcert en een receptie. Van deze 
mooie dag hebben we in de vorige uitgave 
van Braomps Eigen verslag gedaan. 
Kort na deze feestelijkheden hebben wij 
ons als te Riele beraden over de toekomst 
van onze club. Het ledental is de laat-
ste jaren niet gegroeid en het muzikaal 
invullen van uitvoeringen wordt steeds 
lastiger. Om nog een concert mogelijk te 
maken hebben we gastmuzikanten nodig. 
Deze muzikanten komen van buurtvereni-
gingen, maar ook vanuit de drumfanfare 
St Martinus.
De laatste jaren ondersteunen beide 
verenigingen elkaar steeds vaker bij 
Braamtse activiteiten door muzikaal 
samen op te trekken. Dit zien we terug 
in de gezamenlijke optredens tijdens de 
kermis, carnaval, gildekermis, dorpentoer 
en kerstoptredens in de kerk. Ook trekken 
we samen op in het project ‘Muziek in de 
Klas’, waar we samen met de school pro-
beren kinderen al vroeg kennis te laten 
maken met fanfaremuziek in de hoop hier 
straks nieuwe leden in te vinden.
Dit wetende hebben we de armen in 
elkaar geslagen en kijken we naar de 
mogelijkheden om de steeds intensievere 
samenwerking verder uit te bouwen en 
om als één club verder te gaan. Vanaf 
september gaan we over tot gezamenlijke 
repetitieavonden.
Het is van belang dat we de muzikanten 
uit Braamt weten te behouden en bunde-
len tot één club, waarin iedere muzikant 
de uitdaging vindt in het maken van 
muziek. Door beide clubs is de intentie 

uitgesproken de huidige samenwerking 
te intensiveren met als doel om één club 
te worden.
Ondanks de samenwerking  blijft de 
vraag voor meer muzikanten bestaan. 
Mocht u interesse hebben, informeer dan 
naar de mogelijkheden via de website 
www.braompseigen.nl . Ook als u geen 
muziek kunt maken, maar dat wel graag 
zou willen, bent u welkom en kunnen 
we door interne opleidingsmogelijkhe-
den kijken naar een passende invulling. 
We oefenen op dinsdagavond in het 
dorpshuis en u bent uiteraard van harte 
welkom.

Pastoor te Rielestraat 26a
7047 AL Braamt

06 51467359

WWW.BEAUTYBYLINDS.NL

Beauty- en Kapsalon
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Carnavalsvereniging de Nöttekrakers
organiseert weer haar jaarlijkse evene-
ment.
Het ene jaar is dat de “Slag um de
Ban” en dit jaar is het weer de beurt aan
een rommelmarkt. Zondag 3 september
is het weer zover! Op het dorpsplein is er 
vanaf 11:00 uur van alles te doen. Uiter-
aard kunt u snuffelen tussen alle spullen
die de verschillende kraampjes te koop
aanbieden. Voor het open podium zijn 
diverse lokale artiesten uitgenodigd. 
Uiteraard is er een hapje en drankje te 
verkrijgen. 
Gezelligheid is deze dag gratis. Doorlo-
pend zijn er deze dag verschillende ver-
lotingen met kans op mooie prijzen. Voor 
de kinderen is er vermaak in de vorm van 

enkele spellen en is het weer mogelijk 
een ritje op een paard te maken.
Voor de rommelmarkt kunnen we na-
tuurlijk altijd nog “verkoopbare” spullen 
gebruiken.
Mocht u nog iets hebben wat we tijdens 
deze rommelmarkt kunnen verkopen, dan
kunt u altijd contact opnemen via 
Info@nottekrakers.nl voor verdere 
afspraken. U kunt uw spullen ook komen 
brengen op het dorpsplein in Braamt op 
zaterdag 2 september tussen 14:00 en 
16:00 uur.
Voor informatie over de vereniging zie
onze website www.nottekrakers.nl.
We zien u graag op zondag 3 september
vanaf 11:00 uur op het Dorpsplein aan de
Langestraat in Braamt.

Carnavalsvereniging de Nöttekrakers
3 September rommelmarkt op het plein
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De laatste jaren is er veel te doen over de 
sluiting van scholen in de Achterhoek en 
De Liemers. Wij horen dat ook in Braamt 
onrust is ontstaan. Wij kunnen u mede-
delen dat basisschool De Boomgaard een 
heel gezonde school is met een stabiel 
aantal leerlingen met al jaren een positie-
ve begroting. Er is dan ook absoluut geen 
reden om de school te sluiten. Volgens 
DUO zal het leerlingaantal tot 2035 
stabiel blijven (schommelend rond de 75 
leerlingen). De onrust is mede veroor-
zaakt door de huisvestingsvisie van de 
gemeente Montferland; daarin staat dat 
de gemeente Montferland met meer dan 
30% krimpt en volgens het onderzoekbu-
reau MOOZ hadden wij nu al onder de 55 
leerlingen moeten zitten. Maar in werke-
lijkheid had de school de afgelopen jaren 
op de teldatum (1 oktober) respectievelijk 
74, 82, 80 leerlingen en dit jaar 85.
De opheffingsnorm van de gemeente 
Montferland (voormalige gemeente 
Bergh) is 69 leerlingen en zelfs als we 
daaronder komen wil het niet zeggen dat 
de school zal sluiten. 
Kortom: De basisschool in Braamt gaat 
voorlopig niet sluiten!
Daarnaast is er wel enige onrust ontstaan 
bij de peuteropvang. Zij hadden aangege-
ven niet meer verder te kunnen door de 
terugloop van het aantal peuters. Geluk-
kig is dat heel snel teruggedraaid doordat 
een aantal ouders de handschoen heeft 
opgepakt en het dorp is rondgegaan. Bin-
nen een paar weken zat de peuteropvang 
weer op 8 leerlingen. Dus ook de peuter-
opvang zal voorlopig niet dicht gaan. 
Basisschool De Boomgaard is juist 
toekomst gericht bezig. Er zijn tablets 
aangeschaft voor alle kinderen van de 

Basisonderwijs in Braamt
“De basisschool  en peuteropvang in Braamt gaan 
voorlopig niet sluiten!”

bovenbouw waar elk kind op zijn eigen  
niveau de verwerking van hun reken- en 
taalopdrachten kunnen doen. Ook is 
er een aantal tablets beschikbaar voor 
de onderbouw zodat zij ook voorbereid 
worden op de toekomst. Er zijn nieuwe 
methodes aangeschaft die aansluiten bij 
deze tijd. De Boomband begint vorm te 
krijgen en de kinderen van de groepen 6 
t/m 8 spelen al mee met de Braomp on 
Toer. Het schoolplein wordt vernieuwd. 
Zodra de subsidies binnen zijn wordt er 
gestart. We zijn samen met de peuterop-
vang aan het onderzoeken om gratis twee 
keer in de week een activiteitenmoment 
voor kinderen tot vier jaar te organiseren. 
Hoe mooi is het dat alle kinderen elkaar 
kennen, elkaar helpen en met elkaar 
spelen op zo’n prachtige dorpsschool. 
Dat kinderen van groep 1/2 of zelfs van 
de peuteropvang weten wie er in groep 
8 zitten en andersom. Dat kinderen van 
groep 7/8 de kinderen van groep 3/4 
helpen dmv Tutor lezen. Hoe mooi is het 
dat een kind van groep 1/2 een zelfde 
stem in de leerlingenraad heeft als een 
kind uit groep 8. Deze school heeft zeker 
toekomst! 
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De Zonnebloem afdeling Braamt-Wijnbergen
viert dit jaar het 40-jarig jubileum
Dit jaar viert  de Zonnebloem afdeling 
Braamt-Wijnbergen haar 40ste jubile-
umjaar. Om deze reden wordt er groots 
uitgepakt en staan er diverse activiteiten 
op de planning. 
De gasten van de Zonnebloem beleefden 
zo op zaterdag 18 maart een heerlijke 
middag tijdens het jubileumfeest van de 
afdeling Braamt-Wijnbergen. De Zonne-
bloem-afdeling Braamt-Wijnbergen zette 
haar 40-jarig bestaan luister bij met een 
optreden van de Braamtse zanger Michel 
Wolsink.
Verder staat de volgende activiteit ge-
pland op zaterdag 9 september. Er wordt 
een gezellige middag georganiseerd, 
maar het blijft nog even een verassing wat 
we gaan doen. 
In oktober gaan de vrijwilligers naar de 
dagopvang in het dorpshuis om daar ook 
iets aan te bieden  voor ons 40 jarig jubi-
leum. Tevens bezoeken onze vrijwilligers 
de zieken en ouderen en nemen ze rond 
de Kerst een kleine attentie mee.
Jaarlijks komen de vrijwilligers bij u langs 
voor de verkoop van Zonnebloemloten. 

Middels deze bijdrage sponsort u deze 
afdeling van de Zonnebloem. Zo blijven 
wij in staat om mensen met een lichame-
lijke beperking bijzondere momenten te 
bezorgen. Inmiddels is de verkoop van 
de loten ook in Braamt en Wijnbergen 
gestart. Vergeet niet om uw steentje bij 
te dragen door het kopen van loten en 
steun onze afdeling.

Eigen



Van de Dorpsraad Braamt
Ontwikkelingen rondom de openbare gebouwen
We lezen allemaal de diverse berichten in 
de diverse media over alle ontwikkelingen 
rondom de openbare gebouwen in de 
diverse kernen. Ook in Braamt staat dit 
steeds vaker op de agenda. 
De recente ontwikkelingen rondom het 
sluiten van de Kerk is voor ons aanleiding 
geweest om samen met de Verenigings-
raad en de Kerkraad eens samen van 
gedachte te wisselen over de toekomst 
van de gemeenschappelijke ruimtes in 
Braamt en wellicht een eerste aanzet te 
maken naar een gemeenschappelijk plan 
richting de toekomst.
Na dit samenzijn was als snel duide-
lijk dat dit gezamenlijke beeld naar de 
toekomst niet iets is dat in één avondje 
brainstormen gerealiseerd kan worden. 
Dit kunnen we niet alleen met de Dorps-
raad, Verenigingsraad en de Kerkraad, 

maar we hebben ook de Braamtse 
gemeenschap, alle verenigingen en Ge-
meente Montferland nodig.
Begin juli zijn we daarom bij Wethouder 
Tanja Loeff geweest en hebben onze 
uitdaging op tafel gelegd. We hebben 
gevraagd ons te helpen met het opstel-
len van een aantal scenario’s die ons 
kunnen helpen de juiste keuzes te maken 
die betrekking hebben op de openba-
re gebouwen in Braamt. Hiervoor is er 
inmiddels budget vrij gemaakt zodat we 
dit onderzoek niet alleen met jullie en de 
Gemeente Montferland maar ook met een 
professioneel onderzoeksbureau (ICS) 
kunnen uitvoeren. Het eerste oriënte-
rende gesprek is inmiddels geweest en 
dit zal in de komende periode worden 
uitgebreid met meerdere werksessies. 
Uitnodigingen aan de diverse betrokken 
zullen nog worden verzonden.

Wij zijn enthousiast en hopen op jullie 
medewerking.

Mochten er nog vragen of opmerkingen 
zijn naar aanleiding van dit bericht? 
Neem dan contact met ons op via 
info@dorpsraadbraamt.nl.

Eigen



Loon en grondverzetbedrijf
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Van de Dorpsraad Braamt
Nieuwbouwplannen Graaf Hendrikstraat
Woningstichting Plavei heeft in verband 
met de nieuwbouw aan de Graaf Hen-
drikstraat twee commissies in het leven 
geroepen waar de Dorpsraad actief aan 
deel neemt. 

De Selectie Commissie, deze commissie 
was in eerste instantie alleen bedoeld 
voor Plavei gezamenlijk met de bewo-
ners om o.a. het ontwerp vast te stellen. 
Naar aanleiding van de bezwaren van de 
Dorpsraad is ook mede door het Partici-
patiebeleid van Plavei en de Gemeente 
besloten om de Dorpsraad als Pilot in de 
Selectie Commissie op te nemen. Tijdens 
en na de werkzaamheden zal het een en 
ander met elkaar worden geëvalueerd.

De eerste bijeenkomst heeft inmiddels 
plaatsgevonden, tijdens deze bijeen-
komst hebben 3 aannemers hun voorlo-
pige ontwerpen gepresenteerd. Binnen-
kort zullen de aannemers hun definitieve 
ontwerpen presenteren en zal er een 
keuze worden gemaakt. 

Tevens is er een Leefbaarheid Commissie 
opgericht. Deze commissie is niet alleen 
bestemd voor de bewoners maar ook 
voor omwonenden en de Dorpsraad. Het 
doel van deze commissie is het bewaken 
van de leefbaarheid, het voorkomen van 
verpaupering en vervuiling tijdens en na 
de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden.

 

 

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 



Op zaterdag 1 juli jl. hebben Louis & 
Truus van Gaal het voetbalmuseum Home 
of Football geopend. Voor de ruim 85 
gasten was het een onvergetelijke en 
bijzondere happening, welke via diverse 
mediakanalen in het nieuws kwam. Fred 
Baars zijn droom is nu echt werkelijkheid 
geworden.
Op advies van de twee Barghse Jonges 
Fred Willemsen en Theo Mijnen is de 
Stichting Home of Football opgericht en 
ook ingeschreven in de Kamer van Koop-
handel. De Stichting Home of Football 
wil voor verbroedering in de samenleving 
zorgen en via rondleidingen kunnen de 
bezoekers een vrije gift geven, welke ten 
goede komt aan de Stichtingen Bergh 
in het Zadel voor kankerbestrijding en 

Voetbalmuseum Home of Football
Fred’s droom is nu echt werkelijkheid geworden

Spieren voor Spieren.
Het voetbalmuseum is er voor elke voet-
balliefhebber en staat in de achtertuin 
van Fred Baars en Els Rutting aan de Heu-
velwijk 10 te Braamt , vlakbij de Loolaan 
en de parkeerplaats van het Bergherbos.
Voor een rondleiding kun je het beste 
een email zenden naar fredbaars@
homeoffootball.info  of naar baars.
rutting@gmail.com. We hebben al bijna 
100 bezoekers rondgeleid en hopen nog 
tientallen jaren mensen rond te leiden.
Om de exploitatiekosten rond te krijgen 
hopen we dat u “ Vriend van de Stichting 
Home of Football “ wordt. U geeft een 
jaarlijkse vrijwillige donatie en zult kun-
nen genieten van een jaarlijkse activiteit, 

die wij voor de Vrienden van onze Stich-
ting Home of Football organiseren.
Ons IBAN Nummer is 
NL65 RABO 0320 2415 72 
Voor meer informatie over ons voetbal-
museum kunt u kijken naar de website 
www.homeoffootball.info 
Fred Baars zal d.m.v. zijn voetbalreizen 
u langs de aanwezige voetbalspullen 
leiden en uiteraard gaan we de verzame-
lingen wisselen na een aantal jaren en 
staan we open voor nieuwe ideeën.

Eigen



Burgemeester Peter de Baat:
“‘Braomps Eigen’ is een mooi initiatief”
Twee gemeenteraadsleden, Herman 
Jansen en Oscar van Leeuwen, hebben 
mij eerder dit jaar kennis laten maken met 
Braamt en omgeving. Tijdens die twee 
werkbezoeken hebben zij mij bijgepraat 
over allerlei zaken die Braamt bezig 
houden en hoe er in- en door het dorp 
naar oplossingen gezocht wordt. Ook 
heb ik met gedreven ondernemers en 
zeer gemotiveerde vertegenwoordigers 
van verenigingen en instellingen kennis 
mogen maken.
Wat mij is opgevallen, is de wens van vele 
inwoners, ondernemers en verenigingen 
in Braamt om er samen op een positieve 
manier iets moois van te maken en de 
bereidheid om daarvoor de koppen bij 
elkaar- en de handen uit de mouwen te 
steken. 
Misschien is dit wel de kern van Braomps 
Eigen; een waardevol initiatief van de 
verenigingsraad. Niet voor niets is deze 
naam gekozen en de paraplu waaronder 
verenigingen en vele, vele vrijwilligers 
zich samen presenteren en belangstel-
lenden kennis laten maken met het rijke 
verenigingsleven in Braamt. 
Op een mooi vormgegeven en duidelijke 
website staan alle activiteiten en veel 
informatie en kan direct doorgeklikt wor-
den naar de site van de verenigingen die 

dit organiseren. Hiernaast is er nog het 
fraaie evenementenbord bij de rotonde 
aan de N335 ter hoogte van de ingang 
van Braamt. Twee zeer toegankelijke in-
formatiebronnen! Fijn voor inwoners van 
Braamt, maar zeker ook voor toeristen en 
andere passanten! 
Met zo’n sterke eigen Braompse identiteit 
en verbondenheid is het ook makkelijker 
om over de grenzen van het dorp Braomp 
heen naar nieuwe, eigentijdse mogelijk-
heden te zoeken. En dat is in deze tijd 
ook nodig.
Een voorbeeld is de samenwerking die VV 
Sint Joris is aangegaan met VV Zeddam. 
Ook dit is een waardevolle en moderne 
invulling van Braomps Eigen. 
Er blijft veel werk te 
doen voor een vitale
toekomstige ontwik-
keling van Braomp. 
Braomps Eigen speelt 
daar een belangrijke 
rol in en kan dat 
ook waar maken 
met de steun van 
trouwe sponsoren 
en vrijwilligers.

Peter de Baat
Burgemeester van 
Montferland

Eigen



Dit jaar op zondag 17 september organi-
seren we als verenigingsraad weer een 
middag op het dorpsplein: Braomp on 
Toer. Hier zullen onze verenigingen zich 
presenteren en de bezoeker kennis laten 
maken met de verenigingen. De laatste 
jaren is gebleken dat dit een bijzonder 
geslaagd evenement is, waar de vereni-
gingen graag aan meewerken. Een gezel-
lige middag met vermaak onder het genot 
van een hapje en een drankje.
Deze happening is oorspronkelijk onder-
deel van de Dorpentoer, welke door de 
gezamenlijke Montferlandse dorpen werd 
georganiseerd. De dorpentoer heeft als 
doelstelling middels een fietstocht elk 
dorp te bezoeken. Het dorp organiseert 
zelf naar eigen inzicht. Het evenement 
stond ook voor 2017 weer op de kalender, 
maar het is de organisatie helaas niet 
gelukt om in elk dorp een activiteit te 
organiseren en heeft hierdoor de Mont-
ferlandse toer voor dit jaar geschrapt.
Als verenigingen van Braamt willen we de 
jaarlijkse middag graag blijven organise-
ren. Elke vereniging mag gebruik maken 
van het podium of kan via een informatie-
stand zijn of haar mogelijkheden commu-
niceren. Daarnaast bieden we kleinscha-
lige bedrijven de mogelijkheid zich te 
presenteren en de bezoekers kennis te 
laten maken van hun activiteiten.
Er is weer een gevarieerd programma op-

Braomp on toer 2017
Maak kennis met ons rijke verenigingsleven!!

gesteld waar muziek, dans, presentaties, 
markt en cultuur een podium vinden. We 
nodigen u graag uit om zondag 17 sep-
tember in uw agenda vrij te houden en 
Braomp on Toer te bezoeken. We houden 
dit weer traditioneel op het dorpsplein.
Natuurlijk wordt er ook aan de kinderen 
gedacht en is er weer een kindervermaak 
georganiseerd door het Oranjecomité. 
Johnny Jansen zal met zijn Amerikaanse 
truck weer aanwezig zijn en voor hen 
die dat willen is een ritje met deze truck 
mogelijk.
Kortom; weer een gezellige middag waar 
we hopen op veel bezoekers vanuit 
Braamt en omgeving. Alle verenigin-
gen kunnen leden gebruiken en dit is 
voor bezoekers de ideale mogelijkheid 

te kijken naar de verenigingen en hun 
mogelijkheden. Er zijn contactpersonen 
aanwezig om u te informeren en te kijken 
of uw interesse past bij hetgeen wat de 
verenigingen te bieden hebben. 
Zijn er nog kleinschalige bedrijven of 
hobbyisten welke zich graag zouden wil-
len presenteren of hun hobby etaleren en 
zich nog niet hebben opgegeven? Neem 
dan contact op en vraag naar de moge-
lijkheden. Contactpersoon is Mientje Jan-
sen en bereikbaar op telefoonnummer: 
06-38554943

Eigen



Fred Baars
Ik geef de pen door aan.......

Ik ben op 18 december 1960 geboren in 
mijn ouderlijk huis aan de Mariastraat 5 te 
Braamt.
Hier heb ik gewoond tot 1 oktober 2014. 
Sindsdien woon ik met Els en Dorus 
(hond ) aan de Heuvelwijk 10 te Braamt en 
genieten we dagelijks van het prachtige 
uitzicht en het Bergherbos.
We hebben één kleinzoon Lex van bijna 
2 jaar en woont nu nog samen
met zijn ouders Robbert-Jan en Fieke in
Groningen. Hopelijk straks iets dichterbij.
Velen zullen mij kennen als Rik de
Saedeleer, als jurylid bij optredens van 
de Oernötten en DJ Paul & Friends of als 
voetballiefhebber. En daar ben ik blij om! 
Altijd met trots bij Sint Joris gespeeld en 
vele functies als vrijwilliger verricht, want 
elke vereniging kan alleen blijven bestaan 
als we SAMEN iets voor de club doen.

Ik ben blij dat ik bij de jeugd en senioren 
me ruim 40 jaren heb mogen inzetten om 
mijn Sint Joris als leider, trainer, scheids-
rechter, (wedstrijd)secretaris, coördina-
tor, voorzitter te helpen. Daarnaast is het 
natuurlijk prachtig als je dit samen met 
vele vrijwilligers voor de club kunt doen. 
Lijnen trekken, in de kantine helpen, de 
kleedlokalen en kantine schoonmaken, 
de standenborden bijhouden, copy voor 
het clubblad/website, programmablaad-
jes maken, contacten onderhouden met 
pers, KNVB en buurtclubs, het organi-
seren van Bakker Jansen Toernooi, het 
Jeugdvoetbalkamp, het Darttoernooi, het 
Kruisjassentoernooi en de Snertloop.
De voetbalverenigingen Zeddam en Sint 
Joris werken nu al een aantal seizoenen 
in alle geledingen prima samen en gaan 
vanaf 1 juli 2018 verder onder een nieuwe 
fusienaam. Natuurlijk hopen we , dat 
er steeds weer nieuwe vrijwilligers zich 
zullen aanmelden om zo een gezonde 
toekomst tegemoet te gaan. Mensen , 
help daar waar het kan “jouw vereniging“ 
een paar uurtjes per week. Samen staan 
we sterk en samen kunnen we overleven 
en genieten. 

Fred Baars

Ik geef de pen door aan Otis Lankhorst 
met een oproep aan iedereen : 
Wie heeft er een bouwplaats voor
Carnavalsgroep De Pindapellers?

In deze uitgave is de pen in handen van Fred Baars:
In het verleden actief voor diverse verenigingen en stichtin-
gen in Braamt en sinds 1 juli jl. eigenaar van het
voetbalmuseum Home of Football ( ook in deze uitgave )

MAATSCHAPPELIJK

CULTUUR

SPORTIEF

Eigen
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+31 (0) 6 5423 4014
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De pronkzittingen van carnavalsver-
eniging de Nöttekrakers zullen dit jaar 
plaatsvinden op 18 en 19 november in 
hun eigen residentie aan de Langestraat 
25 in ons Nöttedarp.
Voor Prins Arno 1e en zijn adjudanten 
Wout en Harm zit het jaar er dan op. 
Tijdens de pronkzitting op zaterdag 
18 november nemen de Nöttekrakers 

Carnavalsvereniging de Nöttekrakers
Pronkzittingen 2017

afscheid van Prins Arno en zullen zij Prins 
Carnaval van de Nöttekrakers 2017/2018 
aan u presenteren. 
De Nöttekrakers zijn dan ook al volop 
in voorbereiding met Braamtse men-
sen om een gevarieerd programma te 
kunnen aanbieden op zaterdagavond. 
De jeugdpronkzitting op zondagmiddag 
19 november wordt geheel gevuld met 
optredens van onze Braamtse jeugd 
onder begeleiding van de jeugdcommis-
sie en medewerking van Basisschool de 
Boomgaard.
Twee weken voor de pronkzitting, op vrij-
dagavond 4 november, is er de gelegen-
heid tot het bespreken van plaatsen voor 
de zaterdagavond. Voor meer informatie, 
kijk op www.nottekrakers.nl
Het bestuur van de Nöttekrakers hoopt u 
allen te mogen begroeten op op 18 en 19 
november!



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 

Eigen



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


