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BraompsEigen
Er speelt nog voldoende in het dorp
Beste Lezer, voor u ligt weer een nieuwe 
editie van ‘Braomps Eigen’. Inmiddels wel 
bekend en graag belezen.  Waar we bij de 
eerste editie nog wat bevreesd waren dat 
het vinden van onderwerpen naar de toe-
komst toe wel eens moeilijk zou kunnen 
zijn, is gelukkig het tegendeel bewezen. 
We hebben als verenigingen en Braamte-
naren de weg naar de redactie gevonden. 
Fijn, want daarmee kunnen we als blad 
dat bieden wat we graag willen. 
Ook deze editie zal ons weer informeren 
over de laatste nieuwtjes over de accom-
modatie discussie, het servicepunt, de 
gestarte nieuwbouw in het dorp, ver-
anderingen rondom de kern en andere 
onderwerpen welke ons dorp bezig houdt. 
Met name de accommodatiediscussie 
gaat ons allen erg aan. We streven er met 
ons allen naar om in één gebouw ruimte 
te bieden aan onze verenigingen en te 
dienen als brede ontmoetingsplek voor 
jong en oud. Het is niet van belang waar 
of in welk gebouw we dat in de toekomst 
gaan doen. Van belang is dat het een 
gebouw of combinatie van gebouwen is, 
welke zoveel als mogelijk aan alle wensen 
voldoet. Het is goed om actief via uw ver-
eniging of andere inspraakmogelijkheden 
deel te nemen om vorm te geven aan deze 
plannen.
Dit jaar zullen we onze site verder open-
stellen voor opname van informaties over 
onze verenigingen en de bereikbaarheid 
van de verenigingen met hun bestuurs- 
en/of commissieleden. Het verwijzen 
via uw eigen site naar Braomps Eigen 
en andersom kan de attentie op uw site 
bevorderen. Kleine verenigingen gaan 
hun eigen site integreren binnen de 

Braomps Eigen website. Ook blijven we 
u uitnodigen om de korte berichten en 
wetenswaardigheden middels deze site 
met elkaar te delen. U kunt dit inzenden 
via de website: www.braompseigen.nl  
Na het eerste jaar willen we graag even 
stilstaan bij de bereidheid van onze 
sponsoren om onze initiatieven be-
taalbaar te maken. Wat zouden we als 
dorp met zoveel initiatieven zijn zonder 
sponsoren, welke hier graag hun naam 
aan verbinden en gewaardeerd hun 
financiële bijdrage leveren. Dank ook 
aan de commissie welke elke uitgave tot 
nu toe tot een succes heeft gemaakt. We 
kunnen terugvallen op enkele enthousi-
aste mensen welke hetgeen nu weer voor 
u ligt mogelijk te maken. 
Als laatste willen we u weer veel leesple-
zier toewensen en zien u graag tijdens de 
evenementen en andere -door de vereni-
gingen- georganiseerde momenten.

Alle verzekeringen onder één dak

Lage premies

Persoonlijke aanpak

Onafhankelijk advies

Vlotte afwikkeling

Uw verzekering in 
vertroUwde handen

Kinkelenburglaan 2 • 6681 BJ Bemmel  T 0880 - 456 456  E info@blv.nl

www.blv.nl



25 jaar ’t Ni-je Geluud
Braomps koor bestaat 25 jaar
Bij een jubileum kijk je even over je 
schouder terug naar de afgelopen jaren. 
25 jaar ’t Ni-je Geluud zijn 25 jaren met 
herinneringen. 
Herinneringen aan repetities, dirigenten, 
optredens, leden, uitjes, feestavonden 
enz.
Sommige 
herinne-
ringen zijn 
tastbaar. Zo-
als onze eer-
ste dirigent 
Brigitte: een 
jonge meid, 
nog stude-
rende aan het 
conservatori-
um en vol van 
energie. Na 
5 jaar was ze 
afgestudeerd 
en wel toe aan 
een nieuwe 
uitdaging en 
zochten we als 
koor een nieuwe 
dirigent. Nu is al 
21 jaar Rob Baas 
onze dirigent. 
Een dirigent die 
de kwaliteiten, 
die ons koor met 
het combo heeft 
benut. Een veel 
voorkomende reac-
tie van andere koren is dat zij jaloers zijn 
op onze muzikale omlijsting, live muziek 
in plaats van een muziekband. 
Ook tastbaar zijn de verschillende mu-

ziekstijlen die het Ni-je Geluud de afge-
lopen 25 jaar ten gehore heeft gebracht. 
Het koor begon met de erfenis van het 
jongerenkoor, veel kerkliederen, waarvan 
we sommige nog steeds zingen. In de 

loop van de jaren zijn 
er veel genres bijge-
komen, waaronder 
pop, Afrikaans en 
gospel. We hebben 
zelfs nog gerapt.  
Minder tastbaar 
zijn de momenten 
die je als koor-
leden samen 
hebt beleefd. 
Bruiloften van 
leden, maar ook 
de rouwdiensten 
die we hebben 
verzorgd, waarbij 
de emoties extra 
naar boven 
komen als we 
denken aan de 
uitvaart van 
Jeanet, Aloys 
en Hennie. 
Tijdens het 
concert van 
25 mei gaan 
we muzikaal 
25 jaar terug 
in de tijd. 

Hoe? Dat blijft 
nog even een verrassing, maar het zal 
niet allemaal oud en herkenbaar zijn. 
Na het concert dat plaatsvindt om 13:30 
in de kerk kunt u ons feliciteren in het 
dorpshuis. 
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Dit jaar vieren we kermis in de tent in het 
weekend van 8-9-10 en 11 juni. Vrijdag 
trappen we af met om 20.00 uur een 
Hollandse avond met medewerking van 
Michel Wolsink. Deze avond zullen een 
groot aantal artiesten optreden met 

Hooglandse schutterij St.Martinus
Kermis 2018
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onder andere: Tessa Kinnear en Hein 
Migchelbrink. Kaarten zijn te koop via 
michel@michelwolsink.eu.   
Zaterdagmiddag beginnen we 13.00 
uur met een rondgang door het dorp 
en daarna lepeltjes schieten naast het 
dorpshuis. De avond gaan we dansen 
met toporkest Kaliber. 
Zondagmorgen gaan we naar de kerk voor 
de kermis-mis, 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 toporkest Kaliber. 
Maandagmorgen om 9.30 uur start de 
rondgang en daarna ontbijten we geza-
menlijk in de tent om op volle sterkte de 
strijd aan te gaan voor de titel: Kermis-
koning(in) van 2018. In de  middag staat 
toporkest Kaliber in de tent en zal tot 
22.00 uur muziek ten gehore brengen. 
We hopen om u allen te kunnen begroe-
ten deze dagen in de kermistent.

Bloemenmarkt 
Hooglandse schutterij St.Martinus

Zaterdag 5 mei vanaf 8.00 uur organiseert de Hooglandse 
schutterij St. Martinus een bloemenmarkt op het plein. 

Ook dit jaar zijn er weer diverse planten, 
geraniums en potgrond te koop.

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

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



Peuterfun is voor alle peuters in Braamt 
en omstreken. Peuterfun biedt 2 keer per 
week gedurende 2 uur leuke activiteiten 
voor peuters van 2 tot 4 jaar.
Bewegen doen peuters graag en daarom 
gaan we op dinsdag gymnastieken en 
dansen in het dorpshuis. Daarnaast zijn 
er ook buitenactiviteiten en is vooral op 
donderdag tijd voor creatieve activiteiten, 
lezen we voor en doen we gezelschaps-
spellen.
Dit is onder leiding van 2 professionals, 
genaamd Monique Vos (kinderopvang 
Humanitas) en Ine Wolterinck (pro 8). 
Peuterfun is gratis. Kinderopvang Hu-
manitas en Pro 8 zijn samen deze pilot 
gestart om bij te dragen aan de ontwikke-
ling van alle peuters in een klein dorp of 
een kleine kern.
Een bekende Afrikaanse uitdrukking luidt 
‘it takes a village to raise a child’. Vanuit 

Peuterfun
Voor alle peuters in Braamt en omstreken

deze gedachte is Peuterfun ontstaan. 
Aanmelden hoeft niet. De kinderen 
mogen gewoon komen op dinsdag en/of 
donderdag van 10.00 uur tot 12 uur.
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Basisschool De Boomgaard
Topondernemers
In het kader van Topondernemers 
(methode Wereld Oriëntatie) hebben de 
kinderen van groep 5 t/m 8 een gastles 
gehad van Lisa Meijer en Veronique ten 
Brink. Lisa en Veronique hebben allebei 
veel over zichzelf verteld en hoe het voor 
hen is om in een rolstoel te zitten. Er 
werden veel vragen gesteld door de kin- deren. Als afsluiting hebben ze voor alle 

kinderen een dansoptreden gegeven met 
hun moeders! Ze behoren tenslotte tot de 
beste rolstoeldansers van Europa. Ook de 
kinderen van de onderbouw kregen deze 
rolstoeldans demonstratie. Ze vonden het 
erg indrukwekkend. Aan het eind moch-
ten een paar kinderen de rolstoel zelf uit 
proberen en dat viel nog best tegen!



Het Servicepunt Braamt
Opening komt steeds dichter bij
De opening van het Servicepunt Braamt 
op zaterdag 2 juni komt steeds dichterbij. 
Tot nu toe verloopt alles nog volgens plan-
ning. Eind maart hebben we de informa-
tieavond voor vrijwilligers gehouden. Wat 
een geweldige opkomst. We hebben al 
een mooi aantal mensen die zich voor het 
Servicepunt Braamt in willen zetten. Was 
je er niet bij en wil je toch vrijwilliger voor 
het Servicepunt worden? Geef je dan vóór 
1 mei alsnog op via het e-mailadres ser-
vicepuntbraamt@gmail.com. We nemen 
dan zo snel mogelijk contact met je op. 
De samenwerking met de Coop in Zeddam 
is geregeld. Daar gaan we de producten 
afnemen en zij zorgen op hun beurt voor 
de koeling, vriezer en stellingen. Verder 

start begin april de verbouwing van de 
ruimte in het Dorpshuis. Deze is begin 
mei klaar zodat we verder kunnen inrich-
ten. Ook aan de lokale ondernemers is 
gedacht. Zij hebben een brief ontvangen 
met informatie over het huren van plan-
kruimte. Op die manier krijgen ook zij de 
mogelijkheid hun producten te verkopen. 
Een aantal heeft al gereageerd en zijn 
enthousiast.

Wij kijken in ieder geval uit naar de 
opening op zaterdag 2 juni en hopen dat 
ons enthousiasme aanstekelijk is.
Het projectteam Wendy, Irene, Bianca, 
Willy, Barro, Jo en Lineke

Eigen



Koningsdag 2018:
Voor alle leeftijden
Het Oranje Comité Braamt heeft afgelo-
pen jaar op 27 april voor alle kinderen in 
Braamt gezellige Koningsspelen georgani-
seerd. Ondanks het slechte weer konden 
de festiviteiten gewoon doorgaan. Ruim 
50 kinderen hebben zich voor de Konings-
spelen aangemeld. Zij kwamen ’s mor-
gens vroeg om 9.00 uur naar Te Booms-
goed waar een uitgebreid oranjeontbijt 
voor hen klaar stond. Samen met de 
schutterij ging de stoet naar het school-
plein waar de vlag werd gehesen. Op hun 
mooi versierde fietsen gingen de kinde-
ren daarna rond in Braamt. De rondgang 
eindigde weer bij Te Boomsgoed, waar de 
vendeliers een mooie show gaven. 
De spelen stonden intussen al voor de 
kinderen klaar. Zij konden naar hartenlust 
springen op het springkussen, koemel-
ken, blikgooien, spijker poepen, stokken 
vangen, zaklopen, bierpulschuiven en 
kruisboogschieten. De paardenrace en 
het balslingeren waren dit jaar favoriet. 
De prachtige -door de kinderen versier-
de- fietsen werden zorgvuldig beoordeeld 
en de prijzen gingen afgelopen jaar naar 
Jaimi en Isa.
Aan het eind van de spelen kregen de kin-
deren allemaal een klein cadeau. Ludiek 
was dit jaar de touwtrekkraam, waardoor 
het steeds een verrassing was wat er 
uiteindelijk naar boven kwam. Het Oranje-
comité Braamt dankt alle vrijwilligers voor 
hun hulp, waardoor deze dag mooi en ge-
zellig kon verlopen.  Het komende jaar zal 
natuurlijk opnieuw een mooi Koningsfeest 
worden georganiseerd. In tegenstelling 
tot voorgaande jaren zijn nu ook speciaal 
voor de oudere kinderen/jongeren (groep 
7 en ouder) aparte en uitdagende spellen 

gepland. Het zou fantastisch zijn als zij 
ook mee zouden doen. 
Vindt u het leuk te komen kijken naar de 
prestaties van alle Braamtse kinderen? 
Ouders, opa’s, oma’s en alle andere 
inwoners en belangstellenden worden 
nadrukkelijk uitgenodigd te komen, zodat 
Braamt hier in zijn geheel een gezellige 
dag van kan maken. 

Het programma is als volgt:
-09.00 uur - Aankomst en lekker ontbijten 
bij Te Boomsgoed

-09.30 uur - Op je versierde fiets samen 
met de schutterij naar school voor het 
hijsen van de vlag

-09.45 uur - Hijsen van de vlag en rond-
gang door het dorp

-11.00 uur - Koningsspelen bij 
Te Boomsgoed. Ook je ouders en andere 
familie zijn van harte welkom

-13.30 uur Uitreiking prijzen.

Stichting Oranjecomité Braamt 
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Innovatieweg 17
7007 CD Doetinchem
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I  www.printx.nl

Wij geven kleur 
aan uw drukwerk
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Open eettafel in Braamt
Kom binnen, schuif aan en geniet!

Eigen

Welcom heeft deze winter een nieuwe tra-
ditie voor senioren het leven ingeblazen. 
Elke laatste dinsdagmiddag van de 
maand is er Stamppotdag. 
Gezamenlijk eten is fijn, nodigt uit tot een 
gesprek en je ontmoet andere mensen. 
Als je altijd alleen eet, is het fijn om 
gezamenlijk de maaltijd te nuttigen. Niet 
alleen alleenstaanden kunnen hierbij 
aanschuiven, ook de partner kan mee. 
Iedereen die het fijn vindt om samen met 
anderen te eten kan zich op geven hier-
voor. Er kan rekening gehouden worden 
met diëten, zoals zoutloos of gemalen 
eten. Voorafgaand aan de stamppot is er 
een kop soep en natuurlijk wordt er ook 
een dessert geserveerd.

In de zomer wordt het menu aangepast 
en worden er niet alleen stamppotten 
geserveerd, maar ook andere lichtere 
maaltijden. Er kan samen afgesproken 
worden wat er de volgende keer op het 
menu komt. We nodigen u uit om eens 
te komen proeven en samen gezellig te 
genieten! Aanvang:
Vanaf 12.15 uur inloop en vervolgens 
samen eten van 12.30 tot 13.30 uur. 
Kosten: € 6,50. p.p. 
Meer informatie en opgeven kan via de 
Welzijnslijn. Telefonisch via 0316 29 28 
28 (bereikbaar van ma-vrij tussen 9.00-
12.00 uur) of per e-mail via welzijnslijn@
welcommail.nl

De Gemeente Montferland heeft een 
subsidieregeling in het leven geroepen 
ter uitvoering van de motie OLIE (On-
dersteuning Leefbaarheids Initiatieven 
met Euro’s). Als gevolg hiervan is er door 
de Gemeenteraad een eenmalig bud-
get beschikbaar gesteld voor de kleine 
kernen, waaronder Braamt. Per kern is er 
€ 25.000,00 beschikbaar voor activiteiten 
en initiatieven, binnen de kern en voor de 
bewoners van Braamt, die bijdragen aan 
de volgende zaken:
• Verbeteringen aan de infrastructuur
• Voorkoming isolement
• Zorg en dienstverlening
• Belangenbehartiging
• De leefbaarheid in Braamt
Op basis van deze criteria heeft de Dorps-
raad Braamt het “Beste Idee van Braamt” 
georganiseerd en hiervoor hebben zich 
vijf initiatieven ingeschreven. Vorige week 
hebben de initiatiefnemers hun “Beste
Idee van Braamt” aan de Dorpsraad 
gepresenteerd. Aan de hand van deze 
presentaties, getoetst aan de door de 
Gemeente Montferland opgelegde crite-
ria, hebben de zes Dorpsraadleden een 

Van de Dorpsraad
Uitslag het beste idee van Braamt

individuele afweging gemaakt en een ver-
deling gemaakt van de subsidie tussen
de verschillende initiatieven. Deze indi-
viduele verdelingen hebben we uitvoerig 
met elkaar besproken en uiteindelijk 
gemiddeld, waarmee we tot de volgende 
verdeling van de subsidie zijn gekomen:
• Vernieuwing van het Schoolplein: 
€ 11.000,00
• Oprichting Servicepunt Braamt: 
€ 11.000,00
• Nieuwe muziekinstrumenten, Stichting 
de Boomband: € 1.500,00
• Organisatie Kerst Diner, kerst vier je 
niet alleen: € 1.000,00
• Home of Football € 500,00
De Dorpsraad is verheugd maar liefst 5 
initiatieven te hebben mogen ontvangen 
en zal namens deze initiatieven de sub-
sidie gaan aanvragen bij de Gemeente 
Montferland en er zorg voor dragen dat 
de initiatieven zo snel mogelijk over het 
geld kunnen beschikken. We hopen dat 
elk Beste Idee van Braamt op deze ma-
nier op zijn eigen manier kan bijdragen 
aan een leefbaarder Braamt!
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U bent van harte welkom tijdens  
de inloopavond op dinsdag 24 april.

Tijd:  19.30 – 21.00
Plaats:  Dorpshuis in Braamt
 Tot dan!
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Schoolplein wordt buurtplein
Hulp is meer dan welkom!
Het speelplein bij basisschool De Boom-
gaard wordt omgevormd tot een multi-
functioneel buurtplein. Doel is om het 
terrein om te vormen tot een prettige 
verblijfsplek voor de jeugd (en hun [groot]
ouders). Daarvoor wordt het terrein 
drastisch aangepakt. De prachtige bomen 
blijven natuurlijk behouden. De speeltoe-
stellen die nog goed zijn worden in het 
nieuwe plan ingepast. De strook groen 
achter de school wordt opgeschoond en 
blijft verder intact, maar verder gaat bijna 
alles eruit. 
Het buurtplein krijgt een open karakter. 
Dat betekent dat de hekken zullen ver-
dwijnen en er struiken voor in de plaats 
komen. Er is met de buurt afgesproken 
dat bepaalde plekken wel dicht blijven om 
hangplekken te voorkomen. Dit betekent 
dat het speelplekje op de Bloesemhof bij 
het buurtplein wordt aangetrokken, zodat 
ook daar gespeeld kan worden. 
De bedoeling was dat we subsidies zou-
den krijgen, zodat we het konden laten 
uitvoeren. Helaas is dat voor een groot 
deel mislukt. Zo ondersteunt bijvoorbeeld 
de provincie geen buurtpleinen meer en 
dat betekent dat we al € 25.000,- mislo-
pen. Gelukkig krijgen we wel een mooi 
bedrag van de Stichting PRO8 (bestuur 

van de school), van de gemeente (voor 
het opknappen van het speeltuintje) en 
van “Het Beste Idee Van Braamt”, zodat 
we het grootste deel kunnen realiseren. 
Een groot aantal ouders en vrijwilligers 
heeft aangegeven mee te willen werken 
op vrijwillige basis of voor een kleine ver-
goeding, zodat de kosten een stuk lager 
worden dan berekend. 
Helaas komen we op dit moment nog 
wel mensen en geld tekort. Dus wilt u en 
kunt u meehelpen of wilt u een bedrag 
schenken dan kunt u zich melden bij de 
directeur van de basisschool: Remko 
Brinkhuis.

Eigen
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Toekomstige voorzieningenstructuur Braamt
Haalbaarheid moet worden onderzocht
Op 9 april is er in het dorpshuis een pre-
sentatie gehouden aan de verenigingen 
en overige andere belanghebbenden over 
het thema: ‘Toekomstige voorzieningen-
structuur Braamt’. Het bureau ICS heeft 
een onderzoek uitgevoerd met diverse 
scenario’s, waar de mogelijkheden altijd 
een combinatie is van het dorpshuis, Kerk 
en het buurtplein. 
• SCENARIO I: Dorpshuis -  Inpassing van 
het huisvestingsconcept in het dorpshuis, 
rekening houdend met (her)inrichting 
dorpsplein en mogelijke (her)bestemming 
kerk. 
• SCENARIO II: Kerk -  Inpassing van het 
huisvestingsconcept in de kerk, rekening 
houdend met (her)inrichting dorpsplein 
en mogelijke (her)bestemming dorpshuis. 
• SCENARIO III: Kerk en dorpshuis -  Zowel 
kerk als dorpshuis blijven voor het dorp 

behouden met een brede maatschappe-
lijke invulling inclusief herstructurering 
van het dorpsplein (combinatie pu-
bliek-private invulling van voorzieningen 
en functies). 
• SCENARIO IV: Nieuwbouw (ntb locatie)
De werkgroep gaat de onderzoek rappor-
tage inclusief begeleidende brief aanbie-
den aan het College . Er zal gestart wor-
den met het haalbaarheidsonderzoek. 

Grootste aandachtspunten tijdens het 
haalbaarheidsonderzoek is een sluitende 
exploitatie krijgen en vasthouden. Hier 
is volledige commitment, van zowel alle 
verenigingen, als de bewoners voor no-
dig. Wij houden u uiteraard op de hoogte 
en mocht u vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met Wout Bisselink, 
wout_bisselink@hotmail.com

Kivada Braamt 2018
Ga mee op Safari
In de laatste week van de zomervakantie 
organiseren wij in Braamt ieder jaar de 
Kivada. Dit doen wij voor de 11e keer met 
5 vrijwilligers voor kinderen uit Braamt 
in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Voor een 
kleine bijdrage bieden wij een gevarieerd 
programma, 4 dagen van 10.00 uur tot on-
geveer 15.30 uur, ieder jaar met een ander 
thema. In groepen wordt er geknutseld, 
gebouwd, gespeeld, gesport, getimmerd, 
gespeurd en vaak wordt er een workshop 
aangeboden. De groepen worden bege-
leid door ouders, die zo ook een dag deel 
uitmaken van de Kivada.
Dit alles is alleen mogelijk door hulp van 
vrijwilligers, maar ook door sponsoren, 
subsidie en acties die ons ieder jaar weer 
financieel bijdragen. Hiervoor zijn wij erg 
dankbaar! En mét ons zo’n 60 kinderen 

die een week met veel 
plezier en pret beleven.
Onze tent gaat open op 
dinsdag 21 augustus en 
staat zoals altijd op het 
terrein van vv Sint Joris 
in Braamt. Op vrijdag-
middag 24 augustus 
lopen we, geheel in stijl, een optocht 
door het dorp. Zo nodigen wij iedereen 
uit om naar ons terrein te komen, waar 
wij een spectaculaire voorstelling willen 
laten zien als afsluiting. 
Begin juni bezoeken wij de school en de-
len we de aanmeldformulieren uit. Schrijf 
je dan snel in, dan kun je aan het eind 
van je vakantie 4 dagen met de Kivada op 
SAFARI!

 WWW.TOMESEN.COM 

Wijnbergseweg 5 
7047 CZ Braamt 

Tel. (0314) 65 14 73 
info@tomesen.nl 

Onze houten vloeren als een rode draad in uw leven 

LEGGEN, SCHUREN, AANHELEN, REPARATIES, FABRICEREN, KLEUREN, 
DROGEN, LASERDESIGN, VEROUDEREN & ONDERHOUDEN 

HET BEDRIJF DAT (BIJNA) ALLES KAN. 
ALTIJD EEN VLOER DIE BIJ U PAST. 



Willy Jansen
Ik geef de pen door aan.......

De taak van de voorzitter is om het over-
zicht te houden over alles wat met de 
vereniging te maken heeft. Als eerste het 
leiden van de vergaderingen met het be-
stuur en de ledenvergaderingen. Er moeten 
besluiten worden genomen die voor ieder-
een duidelijk en helder zijn, in een prettige 
maar ook zakelijke sfeer, waar iedereen 
zijn of haar idee naar voren kan brengen. 
Soms is dit lastig, omdat er op dat moment 
een beslissing moet worden genomen in 
het algemeen belang, ook als je zelf er 
een ander idee over hebt. Daarnaast is 
het ook belangrijk dat je een aanspreek-
punt bent voor iedereen. Leden van de 
schutterij, de drumfanfare, het keurkorps, 
maar ook voor niet leden. Wanneer je al zo 
lang meeloopt in de vereniging weten de 
mensen in Braamt je wel te vinden. Dat is 
belangrijk, want de schutterij is er tenslotte 
voor iedereen. Je moet er dus niet alleen 
voor 100% zijn voor de eigen vereniging, 
maar ook een brede belangstelling hebben 
voor alles wat er in het dorp gebeurt en 

iedereen in zijn waarde laten. Het is vooral 
luisteren, regelen, knopen doorhakken 
en het eigenbelang aan de kant zetten. Je 
hebt een voorbeeldfunctie en een brede 
belangstelling voor de medemens in het 
algemeen. Je bent dus in principe altijd in 
dienst van de vereniging en bij elk optre-
den of evenement aanwezig. 
Ook vergaderingen en het deelnemen met 
de vereniging aan diverse activiteiten bui-
ten het dorp zijn taken die bij deze functie 
horen, zoals b.v. de jaarlijkse kringdag 
en de doden herdenking. Maar ook in het 
dorp zelf op Koningsdag, de kermis, het 
schuttersfeest, het huldigen van jubilaris-
sen, een bijdrage leveren aan de Gildeker-
mis en de dorpentoer zijn belangrijk. 
Wanneer we het dorp leefbaar willen 
houden, zullen we er allemaal iets voor 
moeten doen. Lever je bijdrage niet alleen 
aan de eigen vereniging, maar ook aan de 
anderen door mee te helpen of te komen 
wanneer er iets wordt georganiseerd. Ie-
dereen heeft te kampen met terugloop van 
leden en we zijn allemaal afhankelijk van 
elkaar. Laten we er samen iets van maken 
in Braamt zolang dit mogelijk is.

Willy Jansen

P.s. Ik geef de pen door aan Oscar van 
Leeuwen en wil van hem weten hoe 
zijn eerste maanden als wethouder zijn 
verlopen.

Op 18 januari 1951 ben ik geboren in boven Braamt nr. 67, thans 
Heuvelwijk. Hier hebben wij gewoond tot begin januari 1960 en 
daarna in de Mariastraat 13, toen nog 30j, waar ik sinds 1998 
weer woon met Marian. Ik ben gevraagd een stukje te schrijven 
over wat het inhoudt om voorzitterschap te zijn van de schutterij 
Sint Martinus te Braamt. Ja, wat doet de voorzitter zo allemaal? 

MAATSCHAPPELIJK

CULTUUR

SPORTIEF

Eigen

Eigen

 Grondwerk  Bestratingen  Riolering

De Dreef 37 
7047 AT BRAAMT
Nederland

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

van Barneveldlaan 31
7031 ZK WEHL



Zonnebloem afd. Braamt-Wijnbergen
Geslaagde bustocht en een nieuwe voorzitter

Op 24 maart heeft er een bustocht plaats 
gevonden vanuit de Zonnebloem afde-
ling Braamt -Wijnbergen. We zijn met de 
gasten via een toeristische route door de 
Achterhoek vertrokken naar Ruurlo. Daar 
hebben we mogen genieten van de mooie 
cactussen bij Annie Cactus. Op het einde 
mocht elke gast een cactus meenemen 
als presentje. Bij terugkomst kwamen we 
aan bij de camping ‘Te Boomsgoed’. Daar 
hebben we genoten van heerlijke bruine 
bonen- en erwtensoep. Als toetje kregen 
we zelfgemaakte griesmeelpudding en 
custardpudding. Wij willen Luuk en Sylvia 
bedanken voor hun inzet bij het uitstapje 
van 24 maart. De gasten en vrijwilligers 
hebben genoten van het heerlijke eten en 
hun gastvrijheid.
Dan even wat anders. 24 Maart hebben 
wij afscheid moeten nemen van Mientje 

Peters-Kinnear als 
onze voorzitster bij 
de Zonnebloem. Wij 
hebben haar op deze 
heugelijke dag een 
gouden speld en 
oorkonde uitgereikt 
voor haar fantasti-
sche inzet van 12 jaar. 
Mientje, wij van de 
Zonnebloem willen 

jou bij deze nogmaals hartelijk bedanken 
voor alles wat je bij de Zonnebloem hebt 
gedaan. Ivonne Bisselink heeft aangege-

ven jouw werk voort te zetten. 
Hieronder stelt zij zich nog even voor als 
nieuwe voorzitster van de Zonnebloem:

Hallo allemaal, mijn 
naam is Ivonne Bisse-
link. Ik ben 52 jaar en 
opgegroeid in Stokkum. 
Voor mijn grote liefde 
ben ik naar Braamt 
verhuisd en heb hier 
mijn 2 dochters gekre-
gen. Ik hou ontzettend 

van gezelligheid en knutselen. Een aantal 
keer in de week mag ik oppassen op mijn 
neefje. Dat vind ik ook heel erg leuk om 
te doen. 
5 Jaar geleden ben ik door Annemarie 
Hogenkamp benaderd om vrijwilligster 
te worden bij de Braamtse Zonnebloem. 
Inmiddels heb ik al 5 prachtige jaren 
meegemaakt. Ik kan nu zeggen dat ik dit 
werk ontzettend mooi vind om te doen. Ik 
bezoek gasten van verschillende leeftij-
den om even een praatje te maken of om 
ze te steunen in moeilijke tijden. Ook het 
organiseren van de Zonnebloem mid-
dagen vind ik ontzettend leuk werk. In 
januari gaf Mientje aan wegens gezond-
heidsredenen geen voorzitster meer te 
kunnen zijn. Daarom heb ik besloten het 
van Mientje over te nemen. We hebben 
een super team aan vrijwilligers en hoop 
samen met hen dit dankbare werk nog 
jaren te mogen doen. 
We mogen ook aan u mededelen 
dat wij twee, nieuwe 
enthousiaste vrijwilligers 
erbij hebben:

Marion Jansen-Hunting en
Lindsy van Wessel- Koenders

Eigen



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



Langestraat 4
7047 AP Braamt
Nederland

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

Leden verenigingsraad Braamt

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

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

Gefeliciteerd met je verjaardag!!“de Vrijdagmiddagjongens”



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 

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

Groepsuitje       Familiedag       Vrijgezellenfeest       Kinderfeestje        Feestavond        Familie & vrienden weekend

Doe je samen met collega’s    > vrienden & familie    > klasgenoten    >>

Voor mooie verhalen!

Beauty- en Kapsalon

www.beautybylinds.nl




