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•Wij wensen u fijne Feestdagen
 en een gelukkig Nieuwjaar 
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Eén jaar BraompsEigen
Beste lezers, voor u ligt de derde editie 
van Braomps eigen. De laatste voor 2017 
en dus ook het moment om even terug 
te blikken op 2017 en vooruit te kijken 
naar 2018. Zoals we al in de vorige editie 
hebben gemeld, worden de activiteiten 
van Braomps Eigen goed ontvangen. 
Eenieder weet inmiddels de weg voor 
berichten in de edities, de site, de agenda 
en het evenementenbord te vinden. Dit 
blijft van belang. We blijven een ieder 
die iets te melden heeft uitnodigen dit te 
melden, zodat we ons nieuws met elkaar 
blijven delen. Uiteindelijk kunnen we op 
die manier ervoor zorgen dat we rekening 
met elkaar houden en daar waar mogelijk 
elkaar kunnen versterken.  
Dit jaar hebben we als verenigingen veel 
zien gebeuren. Zo is het blad, de site en 
het evenementenbord van Braomps Eigen 
gerealiseerd. Nieuwkomers in Braamt 
worden door de verenigingsraad bezocht 
met een klein welkomstgeschenk en in-
formatie over Braamt, onze cultuur en de 
verenigingen. We hebben onze inbreng in 
de accommodatiediscussie, welke op dit 
moment loopt, om zo te bekijken wat de 
beste accommodatie is voor de toekomst 
om onze verenigingen te herbergen.
Qua verenigingen zien we ook de samen-
werkingen. Weten we dat de voetbalver-
eniging St. Joris steeds dichter bij een 
fusie met V.V. Zeddam komt. Ook zien 
we dat Muziekvereniging te Riele op 10 
december haar afscheidsconcert heeft ge-
geven en dat tijdens dit concert de leden 
van de te Riele zich hebben aangesloten 
bij de Drumfanfare St. Martinus. Ook an-
dere verenigingen en bewegingen zoeken 
deze samenwerkingen. Helaas, maar 

waar is de realiteit dat kleine clubs geen 
toekomst hebben. Aan de andere kant 
bieden samenwerkingen en samenvoe-
gingen binnen en buiten Braamt kansen 
naar de toekomst, welke we met twee 
handen aan moeten grijpen.
Wat gaat 2018 ons brengen? Als vereni-
gingen hebben we uitgesproken dat we 
meer voor elkaar willen gaan betekenen 
tijdens de uitvoeringen en evenementen. 
Daarnaast staat Braomp on Tour dit jaar 
weer op de agenda en wel op 23 septem-
ber. Er moeten keuzes gemaakt worden 
in accommodaties met bijbehorende 
plannen. Ook zijn er contacten met Om-
roep Gelderland om dit jaar mee te doen 
aan het evenement Zomer in Gelderland, 
waarin verschillende Gelderse dorpen 
strijden om de hoogste eer. Dit zal, indien 
het rond komt, in augustus plaatsvinden. 
Hierbij wordt het dorpsevenement live op 
TV Gelderland uitgezonden.
Kortom, er staat ons weer een nieuw brui-
send jaar te wachten. Voor deze editie 
wensen we u veel leesplezier. Namens de 
verenigingen wensen wij u fijne dagen en 
een spetterend nieuwjaar.
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Zonnebloem afdeling Braamt Wijnbergen
Terugblik op een mooi jubileumjaar

Ons jubileum jaar zit er al bijna weer op 
als u dit leest. Dit bijzondere jaar hebben 
wij genoten van diverse activiteiten voor 
de zonnebloem gasten. In vervolg op onze 
vorige inzending in Braomps Eigen heb-
ben wij op 9 september een leuke middag 
georganiseerd met een huifkartocht met 
medewerking van huifkarcentrum Bergh 
en een barbecue bij Te Boomsgoed van 
de familie Delleman. Tijdens de Barbecue 
zijn we verwend met zang en muziek van 
de Larmoyantjes. 
Op 17 september waren 
wij met een volledig, 
ingerichte stand van 
de partij tijdens de 
dorpentoer. 
Op deze gezellige 
middag hebben wij een 
enveloppen verloting 
gehouden, waarvan de 
opbrengst ten goede 
komt aan de activitei-
ten welke we voor de 
zonnebloem gasten 
organiseren.
Op 6 oktober hebben 
wij, vrijwilligers van 
de Zonnebloem, een 

bezoek afgelegd bij de dagopvang in 
Braamt. Onder het genot van een advo-
caatje met slagroom en een cupcake van 
Prissies hebben wij deze mensen weten 
te verrassen met een gezellige middag. 
18 November hebben wij meegedaan 
aan een oliebollenactie. Deze actie werd 
door bakkerij Dijkman uit ‘s-Heerenberg 
geïnitieerd, waarbij wij bij onze zonne-
bloem gasten gratis oliebollen mochten 
bezorgen.
Wij sluiten dit jubileum jaar af met een 
kleine attentie voor de zonnebloem 
gasten welke wij voorafgaande aan Kerst 
zullen gaan uitdelen.
Op 24 maart 2018 zullen wij als Zonne-
bloem Braamt-Wijnbergen een dagtocht 
organiseren voor onze gasten.
Wij danken alle vrijwilligers en sponsoren 
voor hun bijdrage om van dit fantastische 
jubileum jaar een succes te maken.

Pastoor te Rielestraat 26a
7047 AL Braamt

06 51467359

WWW.BEAUTYBYLINDS.NL

Beauty- en Kapsalon
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Bisselink, Gerda Tiecken, Marinet Hulkenberg en Mientje Peters.



Op zondag 10 december was het dan 
zover. Omdat de vereniging kampte met 
weinig leden en Drumfanfare St.Martinus 
dat probleem ook had is het idee geboren 
om samen te gaan. Te Riele begon de 
morgen alleen en gaande weg voegde de 
drumfanfare zich tussen hen.
Door de samenvoeging  van de leden van 
beide verenigingen is het mogelijk om de 
dorpsactiviteiten te ondersteunen en is 
dit voor de toekomst behouden. We gaan 
verder onder de naam van drumfanfare 
St.Martinus.

Besturen van Te Riele en St.Martinus 
wensen alle leden en ereleden  fijne 
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar

drumfanfare St.Martinus
Afscheid concert Muziekvereniging te Riele
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Sinds 2002 wordt er op 31 december car-
bid geschoten aan de rand van Braamt. 
Nadat de nieuwbouw Braamt West gereed 
was, is de activiteit ca. 200 meter opge-
schoven richting het bos. Nu wordt het 
gehouden op de hoek van de Langestraat 
en Koornmaat.
 
Jarenlang is er in weer en wind gestaan 
totdat het te koud was en de tocht rich-
ting het café ging. Dit jaar wordt het iets 
anders aangepakt.
 
Traditioneel getrouw zal ook dit jaar rond 
10:00 uur gestart worden waarbij het 
eerste schot te horen zal zijn. Tussentijds 
kan er dit jaar voor het eerst opgewarmd 
worden in een dichte en indien nodig 
verwarmde tent.

Carbid schieten Braamt
Een feest voor jong en oud

Afhankelijk van het animo zal er om 13:00 
uur gestopt worden met schieten waarna 
er in de tent verzameld kan worden.
Het vuur wordt hierbij aangestoken zodat 
er ook wat eten verkrijgbaar zal zijn. Er 
zal een mogelijkheid zijn om mee te doen 
aan potstoten en zal er rondgegaan wor-
den met loten om diverse prijzen in de 
wacht te slepen. Er wordt gehoopt op een 
goede opkomst en een gezellige middag.
 
Denk aan uw oordopjes!
 
Voor wie: Iedereen 
(kinderen onder begeleiding)
Waar: Hoek Koornmaat/ Langestraat
Hoelaat: 10:00 tot 17:00 uur
Kosten: € 10,- p/p inclusief drank
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Het Servicepunt Braamt
de stand van zaken
Op onze Facebookpagina ‘Servicepunt 
Braamt’, hebben we jullie al bijgepraat 
over de laatste ontwikkelingen. Nog even 
in het kort: Het Servicepunt krijgt de func-
tie van een ontmoetingspunt. Daarnaast 
kun je er terecht voor de vergeten bood-
schappen. We hopen in de loop van 2018 
het Servicepunt te openen.

Inmiddels is het bedrijfsplan volledig 
en wordt binnenkort de stichting op-
gericht. Half november hebben we dit 
complete plan, inclusief het financiële 
plaatje, aan de gemeente Montferland 
gepresenteerd. Ze waren weer positief. 
De gemeente heeft onlangs een subsi-
dieregeling opgestart (Ondersteuning 
Leefbaarheidsinitiatieven met Euro’s). De 
Dorpsraad is betrokken bij de verdeling 
van de € 25.000,- voor Braamt. Zij roepen 

dorpsgenoten op om ‘het beste idee van 
Braamt’ in te dienen. Natuurlijk hebben 
wij ons plan voor het Servicepunt ook 
aangemeld. In maart wordt duidelijk of en 
hoeveel het Servicepunt voor de opstart 
mag inzetten.

Toch willen we alvast verder gaan. 
Daarom gaan we in de tussentijd ook al 
op zoek naar andere financiële mogelijk-
heden. Hiervoor roepen we jullie hulp in. 
Heb je een idee om geld te werven voor 
dit initiatief? Laat het ons weten. Ieder 
idee is welkom.

Projectgroep Servicepunt Braamt
Irene Jansen, Wendy Schuirink, Bianca 
Huntink, Willy Meijer, Jo van den Beld, 
Barro Kok, Lineke Huiskes
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Van de Dorpsraad Braamt
Invloed op de nieuwbouwplannen
Het enthousiasme is groot. Wieke San-
ders en Sonja Schepers maakten deel uit 
van de selectiecommissie van Plavei, die 
zich mocht buigen over nieuwbouwplan-
nen in Braamt en ‘s-Heerenberg. “We heb-
ben echt invloed gehad op de plannen”, 
zegt bewoner Wieke Sanders.
Aan de Graaf Hendrikstraat in Braamt 
en het Grote Nekkum in ‘s-Heerenberg 
maken oudere huurwoningen plaats 
voor nieuwbouw. Aan het Grote Nekkum 
komen vier Nul-op-de- meter woningen, 
die ook nog eens levensloopbestendig 
zijn. Aan de Graaf Hendrikstraat in Braamt 
worden vier een gezinswoningen en twaalf 
levensloopbestendige woningen ge-
bouwd. Ook Nul-op-de-meter. De sloop en 
bouwstart staan voor 2018 gepland.
Wieke Sanders: “Plavei heeft een se-
lectiecommissie samen gesteld, waarin 
specialisten vanuit de woningcorporatie 
werden aangevuld met betrokkenen. Ik 
heb me als bewoner van de Graaf Hen-
drikstraat aangemeld en Sonja Schepers 
sloot namens de Dorpsraad Braamt aan. 
Wij hebben dat als heel positief ervaren.”

Plavei gaf drie aannemers de opdracht om 
de plannen uit te werken. Tijdens speci-
ale avonden boog de selectiecommissie 
zich er over. Sonja Schepers: “T ijdens de 
eerste avond presenteerden de aanne-
mers hun plannen. Daar konden we op 
reageren. Het waren lange, maar interes-
sante sessies. We kregen dikke paperas-
sen mee en mochten onze op merkingen 
aangeven.”  
De aannemers gingen hiermee aan de 
slag, wat leidde tot een tweede bijeen-
komst waarop de definitieve plannen wer-

den gepresenteerd. Wieke Sanders: “De 
plannen waren op veel punten gewijzigd 
en verbeterd. Na die bijeenkomst konden 
we de plannen mee naar  
huis nemen om ze nog een keer goed te  
bestuderen.”  Op de laatste bijeenkomst 
van de selectie commissie mocht ieder-
een per onderdeel punten geven. Sonja 
Schepers: “Wij hebben ons vooral gericht 
op zaken waar we ook een  
mening over konden vormen, zoals de in-
deling en het aanzicht. Waar het ging om 
techniek, moesten wij passen. Wij weten 
niets van bijvoor beeld warmtepompen, 
maar daarvoor sloten specialisten  
van Plavei aan. Uiteindelijk heeft het pun-
tensysteem geleid tot de keuze voor een 
aannemer. Optimum Plus kwam als beste 
uit de bus. Een mooie winnaar.” 
Goed gevoel Zowel Wieke als Sonja 
kijkt met een goed gevoel terug op het 
traject. Wieke: “Het is prettig en goed 
dat bewoners mee kunnen praten over 
hun toekomstige huis. Dat je er ook echt 
invloed op hebt. Want dat was het geval. 
We zijn heel serieus genomen door Plavei 
en blij met woningen zoals ze er komen. 
Ze zien er mooi uit en zijn van deze tijd 
zonder gas, met zonnepanelen en nul-op-
de-meter.” 
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Van de Dorpsraad Braamt
Vervolg Invloed op de nieuwbouwplannen

 

 

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 

De bewoners die de oude woningen in 
verband met de sloop inmiddels hebben 
verlaten, zoals Wieke en Twan Sanders 
met hun dochters Ashley en Jaivey, 
hebben allemaal een terug keergarantie 
gekregen. iedere bewoner die terugkeert, 
heeft ook nog eens een stem in de inde-
ling van de begane grond. Wieke: “Wij 
kunnen meebeslissen of de keuken aan 
de voor kant of achterkant komt.”  
Of ze daar al mee bezig zijn? “Eerlijk 
gezegd weten we niet eens of we terugke-
ren. We hebben van Plavei een tijdelijke 
huurwoning gekregen elders in Braamt. 
Daar hebben we het ook heel goed naar 
de zin. Maar als we niet terugkeren, weet 
ik zeker dat anderen straks heel blij zijn 
met deze mooie woningen.”

©Tekst en afbeeldingen uit Plavei Nieuws December 2017





Carnaval 2017 bij de Nöttekrakers
“‘Nog eentje dan!”
De Nöttekrakers starten seizoen 2018 met 
presentatie van de nieuwe Prinsen.
In de residentie Diamond Hall is tijdens 
de pronkzitting Prins Klaas-Jan de 1e ge-
presenteerd. De jeugd pronkzitting bracht 
de nieuwe jeugdprins ten tonele:  Prins 
Hugo de 1e. 
In een goed gevulde zaal heeft het pu-
bliek kunnen genieten van een geweldige 
show. De dansmarietjes trapten af en 
haalden nog even wat herinneringen op 
van het vorige seizoen.  Traditie getrouw 
is dan de beurt aan de Old Prinsen Garde. 
Een drietal liederen werden ten geho-
re gebracht, waarvan de laatste Prins 
Arno de 1e wel heel goed duidelijk werd 
gemaakt dat het voor hem afgelopen was. 
Het lied “Gi-j was Prins, maar dat is now 
veurbi-j” werd zonder enige instrumentale 
begeleiding en dan ook nog eens drie 
stemmig gebracht. Nog nooit vertoond 

door de Old Prinsen, maar wel heel knap 
gedaan. 
De Oernötten (Toneelvereniging Margriet) 
hielden een spetterende Prinsenpresen-
tatie. Het toneel was geheel verbouwd 
met zelfs een vuurtje om een grote pan te 
verwarmen om een Prins te creëren. De 
tijd dringt, een manipulator zal eigen-
schappen van verschillende Braamte-
naren samen moeten voegen om zo de 
ideale Prins te maken. Als het aftellen 
begint, komt de Prins van 2018 tussen de 
rookwolken tevoorschijn: Prins Klaas-Jan 
de 1e. Hij wordt bijgestaan door Trinus 
Berends, broer van de Prins, en adjudant 
Bart van den Beld, zwager van de Prins. 
Zondag om 14.11 uur startte de jeugd-
pronkzitting. De nieuwe jeugdpresidente, 
Luna Teunissen, nam de presentatie voor 
haar rekening en voor de eerste keer 
deed ze dat verassend goed. Na de voor-
stelling van de prinsenpresentatie kwam 
jeugdprins Hugo de 1e uit de rookwolken 
tevoorschijn. De adjudanten Luka Huis-
kes en Daan Gesink zullen hem bijstaan. 
Prins Klaas-Jan 1e en Jeugdprins Hugo de 
1e zullen regeren onder het motto: 
“Nog eentje dan!”.
Maar dan natuurlijk nog de komende acti-
viteiten van onze vereniging waar we jong 
en oud hopen te mogen ontmoeten!
Op 12 Januari is er het inschrijven voor 
de grote optocht van 28 januari, dit is bij 
‘T Witte Huus vanaf 20:30 uur. Het is ook 
mogelijk om je in te schrijven via onze 
website: www.nottekrakers.nl
Dan hebben we op 21 januari onze 
jaarlijkse financiële rondgang. Op deze 
ochtend komt het bestuur, de prins met 
zijn gevolg en een groep vrijwilligers bij u 
aan de deur voor een vrijwillige financiële  
bijdrage die geheel ten goede komt aan 
onze jeugd.
Het carnavals weekend begint voor Prins 
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Klaas-Jan 1e en jeugdprins Hugo 1e al op 
vrijdag 26 januari 2018 met een bezoek 
aan de school.  Ook zullen zij de bejaar-
den en zieken die niet meer in Braamt 
verblijven en 90 jarige en ouder een 
bezoekje brengen om een fruitschaal aan 
te bieden. Dit om ook deze mensen met 
de Braamtse carnaval te laten weten dat 
we ze niet vergeten zijn. Vervolgens zal 
de prins en zijn gevolg, samen met de 
optocht commissie de verschillende loop- 
en wagenbouw-groepen aandoen om ook 
hun nog een keer aan te moedigen voor 
de komende optocht. 
Zaterdag ochtend zullen de straten weer 
bont worden versierd waarbij de prins 
de vrijwilligers van alle straten een warm 
hart onder de riem komt steken. Dan 
volgt de zaterdagmiddag met om 14:11 
uur het blagenbal, carnaval voor jong 
en oud, maar met name voor jong (de 
toegang is dan ook gratis) Ook worden 
tijdens deze middag de grootste en 
kleinste druktemaker van dit jaar bekend 
gemaakt en worden de winnaars van 
de kleurwedstrijd van sinterklaas in het 
zonnetje gezet. 
Om 17:30 uur volgt de carnavals mis in 
onze eigen kerk, waarna we gelijk aan-
schuiven voor het senioren carnaval in de 
residentie. Na het succes van afgelopen 
jaar ook zeker dit jaar weer op de agenda! 
Zaterdagavond om 20:11 is er het carna-
valsbal in de residentie Diamond Hall, 
een feest wat je niet mag missen. Leden 
hebben dan gratis entree, voor niet leden 
bedraagt de entree dan €10,-. 
Zondagmorgen gaan we steek zetten bij 
de prins, waarbij er als wijze van traditie 
de officiële prinsensteek in de tuin van 
de hoogheid wordt geplaatst. Vervolgens 
wordt om 11:11 uur de commandeur 2018 
bekend gemaakt bij het Nöttekrakers 
monument. Deze staat op de hoek van de 

Carnaval 2017 bij de Nöttekrakers

Graaf Hendrikstraat en de Sint Jorisstraat. 
De commandeur is een persoon of een 
groep mensen die zich nu of in het verle-
den zeer verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de Braamtse gemeenschap en op 
deze manier hier speciaal voor worden 
geëerd. Ook wordt dan officieel de carna-
val geopend door het college van B&W. 
Na de receptie van de commandeur, 
wederom in de residentie, zal om 14:11 
uur de optocht vertrekken vanaf de Hoog-
landseweg, om vervolgens als een bonte 
stoet door de kom van Braamt te trekken. 
Na de optocht is het groot feest in de 
residentie, onder muzikale begeleiding 
van DJ Angelo en zal om ongeveer 18:00 
uur de prijsuitreiking plaatsvinden. Ook 
hier is de entree gratis. Het feestje gaat 
door tot 22:00 uur. 
Maandag,  voor velen weer vroeg in de 
ochtend, starten we met maatjes happen, 
wederom onder muzikale begeleiding 
van DJ Angelo. Het feest, met gratis 
entree, gaat ook deze dag weer door tot 
22:00 uur. Prins Klaas-Jan zal, onder 
begeleiding van ons eigen -door leden 
van de drumfanfare opgezet dweilorkest- 
de pop verbranden als teken dat het 
carnavalsfeest voor de Nöttekrakers er al 
weer op zit.
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Otis Lankhorst
Ik geef de pen door aan.......

Cv de Pindapellers
Nadat ik in 2012 jeugdprins van Nöttedarp 
was, besloten ik en een groot deel van mijn 
“gevolg” om een carnavalsgroep te be-
ginnen: Cv de Pindapellers. Zo gezegd zo 
gedaan: binnen een paar zaterdagen had-
den we samen met een paar ouders onze 
wagen in elkaar getimmerd. De materialen 
die we gebruikten was niets anders dan 
afvalhout en oude restjes verf. Ons motto 
was: “Alcohol of nie, wi-j goan veur après 
ski!” en wat hadden we een plezier! 
Nadat we onze 4e wagen afhadden en de 
optochten van Braamt en Kilder hadden 
gelopen en klaar waren voor het grote 
carnavalsweekend, werd er op donder-
dag 24 februari 2017 in het weerbericht 
voorspeld dat er slecht weer in aantocht 
was met harde windstoten. Onze wagen 
stond half buiten met een zeil eroverheen 
gespannen in verband met de hoogte van 
de bouwplek. Ik was na school nog even 
langs de bouwplek geweest om te kijken of 
alles nog stevig vast zat. Alles leek prima, 
dus ging ik naar huis. ‘S avonds rond een 
uur of 11 werd er een WhatsApp-bericht in 
onze carnavalsgroepsgesprek gestuurd, 

waarin stond dat onze kop van de wagen 
was afgebroken door de wind. Paniek! 
We plaatsten een oproep op Facebook 
met de vraag wie ons kon helpen met het 
repareren van de wagen. Van alle kanten 
werd hulp aangeboden. Vooral door de 
mede carnavalisten van Cv. de Moate en 
Cv. de Bössels, die ons massaal uit de 
brand hielpen. Ik heb er nog steeds geen 
woorden voor wat voor een mooie actie dit 
was! En zo hoort het! Bij deze nogmaals 
bedankt “Reparatieteam de Mössels”! 
Afgelopen jaar stond het bouwen van 
onze carnavalswagen op losse schroeven, 
omdat we nergens een nieuwe bouwplek 
konden vinden. Gelukkig zijn we uit de 
brand geholpen door de carnavalsvoorzit-
ter Fred Bisselink. We hebben een mooie 
plek aangeboden gekregen waar iedere 
wagenbouwer van droomt. Hier zijn we erg 
blij mee en we willen hierbij onze voorzitter 
Fred Bisselink nogmaals bedanken!
We zijn volop aan het bouwen en we heb-
ben er weer zin in!Zodra onze wagen af is, 
is hij natuurlijk te bezichtigen op onze kij-
kavond! Houd onze Facebookpagina in de 
gaten voor de datum van de kijkavond en 
andere nieuwtjes. Wij als Cv de Pindapel-
lers wensen jullie alvast een fijne carnaval 
toe en graag tot ziens bij onze kijkavond of 
bij één van de optochten.

Otis Lankhorst

Ik geef de pen door aan Willy Jansen en 
wil van hem weten wat je allemaal moet 
doen als voorzitter van de schutterij.

Hoi! Mijn naam is Otis Lankhorst, ik ben 16 jaar oud en ik ben geboren en getogen
in Braamt. Momenteel studeer ik Facilitair Leidinggevende en hierna wil ik graag een 
overstap maken naar het HBO en de studie eventmanager gaan volgen.

MAATSCHAPPELIJK

CULTUUR

SPORTIEF
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De Dreef 37 
7047 AT BRAAMT
Nederland

+31 (0) 6 5423 4014
info@keubeninfra.nl
www.keubeninfra.nl



Priscilla Egging-Jansen
Tel. 06-53 42 68 45
Braamt

E-mailadres: info@prissies.nl 
Website: www.prissies.nl

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!

Net dat beetje Xtra



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


