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BraompsEigen
Het worden belangrijke keuzes
Beste Lezer, de vakantie welke dit jaar 
door het mooie weer heel  lang leek te 
duren, komt nu toch tot een einde. Dat 
betekent ook dat het verenigingsleven 
weer op gang komt. De kinderen gaan 
weer naar school en beginnen aan een 
nieuw schooljaar. Sommigen zullen de 
stap maken naar het voortgezet onderwijs 
en daar wacht hen vele nieuwe ervarin-
gen. Voor een groep zal het examenjaar 
beginnen en zullen verdere keuzes maken 
voor hun levenspad.  
Als verenigingen zoeken we naar aanslui-
ting bij de jeugd en zoeken naar de snaar 
om hen te prikkelen om ook deelgenoot 
te worden van het verenigingsleven. 
Daarnaast blijft het van belang dat we de 
verenigingen blijven faciliteren om ze in 
stand te houden. Denk aan al die vrijwilli-
gers welke nodig zijn om het draaiend te 
houden. 
We hebben in Braamt een rijkelijk vereni-
gingsleven. Echter hebben we nieuwe im-
pulsen nodig om het op de lange termijn 
nog te laten bestaan. Het zou goed zijn 
samen te bedenken, hoe en in welke vorm 
we moeten ontwikkelen om ontspanning 
op de langere termijn te borgen.  
Kijken we naar andere faciliteiten, dan 
zien we het dorp veranderen. De winkel is 
weg, maar het is een groep enthousiaste 
mensen gelukt een lopend Servicepunt 
op te richten met een ontmoetingspunt. 
De zaal is dicht, maar we zijn zoekende 
om hier gepaste ruimte te bieden om 
evenementen en feesten onderdak te 
bieden. De laatste weekenddienst is in de 
kerk gehouden en de datum dat de kerk 
als gebouw definitief van de eredienst 
onttrokken wordt, komt snel op ons af.

Is dit nieuw? Neen, zeker niet. Als we de 
uitgave “Toekomstvisie Braamt 2010-
2025” van de werkgroep leefbaarheid 
Braamt in onze herinnering roepen, 
moeten we onderkennen dat we halver-
wege deze visieperiode zijn.  Een goed 
meetpunt. We zien dat de ontwikkelingen 
deels herkenbaar zijn, maar op onder-
delen ook afwijkt. We moeten hernieuw-
de keuzes gaan maken, welke erg van 
belang gaan worden voor Braamt en haar 
verenigingsleven. Hier hebben we de ge-
meente voor nodig om het te faciliteren, 
maar ons allen als Braamtenaren om het 
te realiseren. 
We moeten ons realiseren dat de komen-
de periode, vergelijkbaar wordt met de 
groep jongeren welke naar de examen-
klas gaan. Een jaar van voorbereidingen, 
welke richting je op wilt en afsluiten met 
een examen om die weg vrij te maken. 
Beste mede Braamtenaren, laten we 
elkaar vinden om samen de keuzes te 
maken en te realiseren. 
Natuurlijk wensen we jullie veel leesple-
zier deze editie van Braomps Eigen. 

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



Dorpentoer 2018 op 23 September
Laat zien wat er mogelijk is in Braamt
De jaarlijkse editie ‘Braomp on toer’, gaat 
dit jaar weer onderdeel zijn van de dor-
pentoer, waarin de elf dorpen en één stad 
een evenement in hun dorp organiseren. 
De bedoeling is dat er weer gefietst gaat 
worden om de dorpskernen te bezoeken. 
De dorpskernen kunnen zich presenteren 
en dat zullen ze allen op hun eigen wijze 
doen.
Vanuit de 
overkoe-
pelende 
organisatie  
van de 
dorpentoer 
wordt u de 
komende 
weken 
middels de 
media en 
flyers ge-
informeerd 
wat waar 
te doen 
is, samen 
met aanwijzingen waar in het dorp het 
evenement is.
Voor ons als Braamt, willen we laten zien 
wat we als verenigingen zijn en doen.  De 
laatste jaren is er ook ruimte ontstaan 
voor een kleine fair, waar de mogelijkheid 
aan ondernemend en creatief Braamt 
wordt geboden hun activiteiten onder de 
aandacht te brengen. Dat zal ook dit jaar 
weer zo zijn. 
Op en rondom het podium zullen de 
verenigingen hun kunnen laten zien en 
horen. Er is weer een  gevarieerd program-
ma opgesteld waar zang, muziek, dans, 
toneel, presentaties, markt en cultuur 

hun  plek vinden. Voor de kinderen zal er 
wederom voldoende vermaak zijn.
Kortom: een gezellige middag, waar we 
hopen op veel bezoekers vanuit Braamt 
en omgeving. Alle verenigingen kunnen 
leden en/of vrijwilligers gebruiken. Voor 
bezoekers  is dit de ideale mogelijkheid 
te kijken naar de verenigingen en hun 

mogelijk-
heden. Er 
zijn contact-
personen 
aanwezig om 
u te informe-
ren over de 
verenigingen 
en vragen te 
beantwoor-
den.
Kleinschali-
ge bedrijven 
en hobbyis-
ten hebben 
de moge-
lijkheid om 

zichzelf te presenteren of hun hobby te 
etaleren. Heeft u zich nog niet opgege-
ven? Dat kan nog!  Contactpersoon is 
Mientje Jansen en zij is bereikbaar op 
telnummer: 06-38554943 
Hopelijk mogen wij ook u op deze middag 
als bezoeker begroeten en wie weet voor 
de toekomst bij een vereniging.

EigenEigen
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De vrijwilligers runnen al drie maanden 
het Servicepunt. Dat het vakantietijd was, 
maakte niks uit. Met elkaar is gezorgd 
voor de dagelijkse bezetting. Een groot 
compliment aan de vrijwilligers!

Keus genoeg
Het assortiment is inmiddels aardig 
uitgebreid. Zoals verse, harde broodjes 
van Paul Berntsen, cupcakes van Pris-
sies en gekoelde dranken die dankbaar 
door wandelaars en bouwvakkers in de 
warme zomerweken zijn gekocht. Ook de 
snoepzakjes en potten met los snoep zijn 
een aanwinst. En zeker niet alleen voor 
de kinderen. Bij de volwassenen roept 
het het ‘weet-je-nog-vroeger gevoel’ op. 
Voor de openbare PC is minder belang-
stelling. Misschien is de mogelijkheid 
nog onbekend of is het toch overbodig 
in dit digitale tijdperk. Toch staat hij er 
niet voor niets. We gebruiken hem voor 
de inrichting van het kassasysteem, het 
kijken van een potje voetbal of de tour de 
France. 

Servicepunt Braamt
Klein is GROOTS

Eigen

Ontmoeten
De koffie is niet aan te slepen. Dat is een 
goed teken. Het ontmoeten en gezellig 
een kop koffie drinken is één van de 
belangrijkste redenen geweest om het 
Servicepunt op te richten. Het samen-
komen van vraag en aanbod, de laatste 
nieuwtjes met elkaar delen of even een 
babbeltje maken met een kop koffie, 
zorgt voor veel gezelligheid en bedrijvig-
heid. Precies zoals we voor ogen hebben.

Bijzonder
Toch is er nog een belangrijke reden 
waarom Servicepunt Braamt zo bijzonder 
is. De inzet van de lokale ondernemers 
zorgt voor een mooi extra assortiment 
op de basisproducten van de Coop. De 
kaas en wijn van het Zuivelhoekje, de 
eieren van Wolbrink, het varkensvlees 
van Sandershof, de groente & fruit van 
De Elsenhof en de cupcakes van Prissies. 
Met zijn allen kunnen we trots zijn op het 
Servicepunt Braamt. Waar een klein dorp 
toch groots in kan zijn.

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

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



Wikipedia zegt over Braamt: 
Het dorp is gelegen in de voormalige 
gemeente Bergh. In 2013 woonden er in 
Braamt 670 personen en in het buitenge-
bied rond Braamt 635 personen. Braamt 
is een kerkdorp dat vanouds als buurt-
schap hoorde bij de parochie Zeddam, 
gegroeid door ontginning van de 
heidevelden en woeste gronden in de 
Zeddammermark.
Het aantal inwoners in Braamt is met 5 
inwoners toegenomen (afgerond is dat 
0%): van 670 in 2013 tot 675 in 2017.  
Braamt en buitengebied bestaat dus uit 
675 + 635 = 1310 inwoners.

Mensen uit Braamt
Toen ik in 2005 met Markant Outdoorcen-

Recreatie in Braamt
Een dorp van 251.310!

trum in Braamt neerstreek op de ‘visvij-
ver’ wist ik nog niet zoveel van Braamt. 
Toch was Braamt ook zeker voor mij niet 
onbekend. Wij organiseerden toenter-
tijd al jaren activiteiten op en rondom 
de visvijver en het zijn juist deze jaren 
waarin ik kennis heb mogen maken van 
dit dorpje. Als wij schoolkampen hadden 
in de omgeving, haalden wij brood bij de 
plaatselijke bakker. Als wij boodschap-
pen moesten doen, deden we dit bij de 
Spar van Peeters. Later bij de “beste 
plusmarkt van Nederland” en de “Spar 
van Cindy”. Het lijkt vergane glorie….nu 
in deze tijd.  
Terugdenkend hieraan vind ik het mooi 
om mevrouw Peeters tegen het lijf te 
lopen, die haar kleinkind kwam opha-
len van een klassenuitje bij Markant. 
Markant is natuurlijk een seizoenbedrijf, 
maar ook de winter vind ik prachtig. Dan 
spreek ik Henk Keurntjes weer, herleven 
oude schaatsmemoires van weleer en 
is onze passie voor natuurijs even het 
gespreksonderwerp van de dag! 
Alweer vele jaren geleden kregen we wel 
eens zo’n doldwaze vriendengroep uit 
Braamt op activiteit. Zo’n groep die het 
dan voor elkaar kreeg om na 10 meter 
varen massaal om te gaan met de boot, 
waarna iedereen met een nat pak thuis-
kwam. Eén van die snotjongens is dus 
Oscar! Die wethouder van het CDA. 
Ik benoem deze anekdotes, omdat dit 
te maken heeft met mijn gevoel voor dit 
dorp. Als je ergens langer bent, krijg je 
een gevoel met die plek wat ook weer met 
mensen te maken heeft. Net als de eerste 
KIVADA van Braamt, nu alweer 11 jaar 
geleden,  waar we met Braompse mensen 
toch een mooie traditie hebben neergezet. 

Eigen



vervolg Recreatie in Braamt

Eigen

Een ander mooi moment was afgelopen 
april, ik zag namelijk de Pastoor in de 
tuin zitten bij aannemer Buiting. Hij zat 
zichtbaar te genieten van de hardlopen-
de ‘baasjes met hond’ tijdens de Dog 
survival. Dat vind ik dan ook weer mooi…
Mijn belevingsmomenten zijn ook deze 
momenten!

Gasten in Braamt
Maar ik zit mij dan ook af te vragen, 
en misschien ook sommige Braamtse 
mensen,  hoeveel mensen komen er nou 
jaarlijks naar Braamt? Na wat berekenin-
gen en gefundeerd giswerk, kom ik op 
een totaal van zeker 250.000 bezoekers 
naar Recreatiegebied Stroombroek en 
Braamt. Dit zijn zowel mensen uit de 
buurt, mensen voor Landalpark, ou-
ders met kinderen naar Jan Klaassen en 
actieve bezoekers naar de waterskibaan 
en Markant Outdoorcentrum. En niet te 
vergeten recreanten bij Manege Stroom-
broek en Camping te Boomsgoed.
Een in mijn ogen mooie ontwikkeling na 
“de Gouden driehoek” discussie van 25 
jaar geleden. Braamt mag er wezen: een 
dorp met 1310 inwoners en 250.000 gas-
ten. Toch knaagt het als ik bedenk hoe de 
bungalowgast van weleer, in de super-
markt van Braamt zijn boodschappen 
ging doen. Ga maar na als je zelf in het 
buitenland vertoeft vind je het ook vast, 
net als ik, leuk om naar het dorp te gaan, 
een terrasje te pakken en de supermarkt 
bezoeken. 

Beleven in Braamt
Beleven is wat mensen willen, al decen-
nia lang! Je beleving delen met anderen 
op Facebook, Twitter en Instagram is 
relatief nieuw en gaat niet meer weg. 
We leven in een belevingsmaatschappij 
die niet te stoppen is. De winkels lopen 

leeg, maar de belevingen worden groter. Ik 
ben ervan overtuigd dat het gevoel van wat 
je meemaakt altijd bij je blijft. Dat heeft te 
maken met mensen, reuk, omgeving, ge-
bouwen en wat je doet. Ik kom jeugd tegen 
bij Markant die als kind bij Jan Klaassen zijn 
geweest. Kinderen uit Rotterdam, Amster-
dam en Wassenaar die voor de 5e keer bij 
ons op Summer Camps komen en docenten 
van scholen uit Utrecht die ik al 20 jaar ken 
en voor de zoveelste keer een schoolkamp 
in Braamt hebben. Eveneens gezinnen van 
Landal park die vanuit Stroombroek (nu 
Leisure Lands) het gebied verkennen en het 
gevoel van Braamt overbrengen op anderen. 
En zo kan ik nog wel even door gaan.  

De dorpskern levend houden is belangrijk 
voor veel Braomptenaren, maar ook voor 
de beleving van onze gasten uit de gastvrij-
heidssector. Wat zal de toekomst brengen? 
Er zal ongetwijfeld de komende jaren nog 
meer beleving komen, maar ik hoop ook op 
een warm gevoel van al die 250.000 men-
sen bij het woordje Braamt! 

Michiel Pöpping



Carnaval 2018/2019
Ook dit jaar weer een bomvol programma
Het carnaval seizoen 2018/2019 staat al 
weer voor de deur. We beginnen met de 
jaarvergadering en dan gaat de agenda 
alweer richting het plaats bespreken én 
de Pronkzittingen van dit nieuwe seizoen. 
Het bestuur is met de diverse commis-
sies druk in de weer met het organiseren 
hiervan. 

Eén van de 
resultaten 
die we kun-
nen verklap-
pen is dat we 
komend jaar 
weer gebruik 
maken van 
de zaal, 
welke voor de 
gelegenheid 
weer terug 
gedoopt is 
naar “Zaal 
Peeters”. 
Uiteraard zijn 
we harstikke 
blij met de 
deze samen-
werking, want 
dan hebben we 
in ieder geval voor het komende seizoen 
weer een residentie en kunnen we verder 
met het organiseren van onder andere de 
Pronkzittingen.  
Voor zaterdag 17 november staat de 
Pronkzitting gepland, dan zal vanaf 19:11 
uur weer een gevarieerd programma 
gebracht worden. In ieder geval zullen de 
Old Prinsen onze huidige Prins Klaas-Jan 

de eerste, voor de laatste keer van het 
podium halen, zodat er daarna weer een 
nieuwe Prins gepresenteerd kan worden. 
Wie de Prins 2018/2019 zal worden, zal 
deze avond bekend worden gemaakt. 
De zondag staat geheel in het teken van 
de kindercarnaval. De jeugd pronkzitting 

start om 14:11 
uur met diverse 
acts en buuts 
van, door 
en voor de 
kinderen. In de 
afgelopen ja-
ren kwam zelfs 
de Sint nog 
even langs om 
de kinderen 
ervan te 
overtuigen 
dat ze weer 
hun schoen 
moesten zet-
ten en dat hij 
ook nog even 
op school 
langs zou 
komen.

De carnaval in Nöttedarp 
is dit seizoen wat later dan de afgelo-
pen jaren: het weekend van 17 februari 
2019, weer twee weken voor het “gro-
te” carnaval. Sommige wagenbouwers 
zijn al begonnen met het bouwen van 
de nieuwe wagen of creatie. Anderen 
hebben misschien nog totaal geen idee 
wat ze dit jaar weer moeten maken. De 
carnavalsvereniging gaat er van uit dat 

Eigen
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vervolg Carnaval 2018/2019
we ook dit seizoen, net als voorgaande 
seizoenen, weer als eerste in de regio een 
super optocht door de straten van ons 
Nöttedarp kunnen laten trekken. Maar 
dat is allemaal pas het volgend seizoen. 
Laten we eerst dit jaar afsluiten met onze 
jaarvergadering op 28 september 2018 
om 20:30 uur in het Witte Huus. Nog 
eentje dan!
De Carnavalsvereniging draait op de inzet 
van vrijwilligers. Ook het bestuur en de 
diverse commissies bestaan uit vrijwilli-
gers. Onder het gezegde: “vele handen 
maken licht werk” zijn we doorlopend op 

zoek naar mensen die ons in al onze acti-
viteiten willen helpen. Ook al heb je maar 
één avondje tijd, dan kan je bijvoorbeeld 
helpen om de residentie om te bouwen 
naar een gezellig, versierde feestzaal of 
wellicht de horeca te assisteren. Of weet 
je nog niet wat te doen, maar je wilt wel 
helpen? Dan ben je van harte welkom! 
Neem dan contact met ons op door een 
mailtje sturen naar info@nottekrakers.nl. 
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact 
met je op. 
Het programma tot en met de carnaval:

Eigen

• Vrijdag 28 september 2018, Jaar vergadering, Witte Huus, Aanvang 20:30 uur
• Vrijdag 2 november 2018, Plaats bespreken pronkzitting, Witte Huus, Aanvang 20:00 uur
• Zaterdag 17 november 2018, Pronkzitting, Residentie Zaal Peeters, Aanvang 19:11 uur
• Zondag 18 november 2018, Jeugd Pronkzitting, Residentie Zaal Peeters, Aanvang 14:11 uur
• Vrijdag 1 februari 2019, Inschrijven optocht, Te Boomsgoed, Aanvang 20:30 uur
• Zondag 10 februari 2019, Financiële rondgang, Wij komen bij u langs, Aanvang 10:11 uur
• Weekend 16, 17 en 18 februari 2019, Carnaval, Residentie Zaal Peeters.
Meer informatie: www.nottekrakers.nl

4 mei comité Zeddam-Braamt
Bevrijding 2020
2020: het jaar waarin Nederland én ook 
onze streek 75 jaar is bevrijd. Een gede-
gen reden om dit te uiteraard te vieren! 

De vraag vanuit de gemeente is gesteld 
of er mogelijkheden zijn om een nieuwe 
activiteit te bedenken of te organiseren 
binnen de periode dat onze gemeente is 
bevrijd (vanaf april tot eind mei). Denk 
hierbij aan een bijzondere viering of 
festiviteit. 
De burgemeester wil daar met een nieuw 
te vormen comité serieus over nadenken.
Alleen zoeken ze mensen die daar in mee 

willen denken. Mocht u interesse hebben 
om mee te denken over deze bijzonde-
re viering/festiviteit? Dan kunt u zich 
aanmelden bij Peter Schrauwen door een 
mail te sturen naar 
peter.schrauwen1@kpnmail.nl.



Hooglandse Schutterij St. Martinus
Schuttersfeest 29 september

Eigen

Zoals ieder jaar, zal ook dit jaar op de 
laatste zaterdag van september het 
Schuttersfeest worden gehouden. We 
beginnen deze zaterdag om 13.00 uur 
met een rondgang door het dorp met als 
vertrekpunt: ’T Witte Huus. Het eindpunt 
van de rondgang is bij de schietpaal langs 
het gebouw “de Braempt”. Daar zullen 
we op de vogel gaan schieten en kijken 
wie er geluk heeft om het laatste schot 
te lossen, zodat de romp naar beneden 
komt en zich voor een jaar koning(in)  
mag noemen. Na het schieten keren we 
terug bij ’T Witte Huus om op de nieuwe 

koning(in) te proosten en waar iedereen 
gebruik kan maken van een buffet tegen 
een vergoeding.
Om 18.30 uur zal de huldiging van de 
koning(in) en jubilarissen plaatsvinden. 
Tevens worden de schietprijzen op dit 
moment uitgereikt. Dit alles onder een 
gezellig stukje live muziek van Martin 
en Grad. Natuurlijk is iedereen van harte 
welkom!
Het bestuur van de Hooglandse schutte-
rij hoopt u dan ook allen te zien op ons 
Schuttersfeest! 

Hartelijk dank dat ik de ruimte krijg in ons 
eigen blad om mijn onderneming aan u 
voor te stellen. Ik ben Marco Sweers en 
woon met mijn vrouw Patricia en zoon 
Sam sinds 3 jaar in Braamt. 
In 2017 ben ik begonnen met mijn onder-
neming “Sweers witgoed”. Ik ben begon-
nen met reparaties van wasmachines, 
wasdrogers en vaatwassers aan huis en 

sinds oktober met de verkoop van nieuw 
witgoed. Ik probeer reparatiekosten zo 
laag mogelijk te houden voor de klant. Zo 
heb ik bijvoorbeeld geen voorrijkosten 
en als iets niet meer rendabel is om te 
repareren, breng ik ook niets in rekening. 
Daartegenover vraag ik wel of ik een 

Maak kennis met deze Braamtse ondernemer! 
Sweers witgoed

aanbieding mag maken in het geval men 
besluit een nieuw apparaat aan te schaf-
fen. Hierbij liggen de prijzen op hetzelfde 
niveau als de grote winkels en webshops. 
Ook heb ik dezelfde standaard fabrieks-
garantie van 2 jaar en op sommige 
apparaten zelfs 5 jaar fabrieksgarantie op 
de aankopen.
Momenteel heb ik mijn onderneming nog 
naast een volledige baan. De werkzaam-
heden verricht ik ’s avonds en op zater-
dag. Dit voelt niet als een grote belasting, 
omdat ik het leuk vind om te sleutelen 
aan machines én het opzetten van een 
eigen onderneming.  
Ik hoop u graag een keer te mogen 
begroeten. Mijn telefoonnummer is 06-
38637583 of kijk voor meer informatie op 
www.sweerswitgoed.nl
Vriendelijke groet,
Marco Sweers



Van de Dorpsraad
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Aan de graaf Hendrikstraat in Braamt maken 10 
woningen plaats voor nieuwbouw. De woningen aan 
de Graaf Hendrikstraat 9 t/m 27 worden gesloopt en 
daarvoor komen nieuwe woningen terug. Plavei vindt 
het belangrijk om bewoners, omwonenden en andere 
betrokkenen bij het project regelmatig te informeren 
over de ontwikkelingen. Daarom versturen we 

nieuwsbrieven. Dit is de zesde nieuwsbrief. In 
deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de 
voortgang en de planning. 

Nieuws.
Nieuwsbrief nummer 6, juni 2018

Graaf Hendrikstraat, 
Braamt.

Archeologisch onderzoek
In het najaar van 2017 is door een team archeologen met hulp van 
vrijwilligers van de historische kring uit ’s-Heerenberg, proefputjes 
gegraven in de tuinen aan de Graaf Hendrikstraat 9 t/m 27. De 
bedoeling hiervan was om te inventariseren of de geplande sloop 
en nieuwbouw in de straat een gevaar zou vormen voor eventuele 
archeologische resten. In de putjes zijn sporen gevonden die in 
verband werden gebracht met een voormalig erf in het plangebied. 
Omdat de kans groot was dat het erf nog een oudere voorganger 
had, is dit verder onderzocht.

Dit onderzoek trok veel belangstelling uit de buurt en het team werd 
door omwonenden getrakteerd op vele kopjes koffie. Dit werd erg 
gewaardeerd. Zoals verwacht werden meer archeologische sporen 
aangetroffen. De sporen bestonden onder andere uit de gemetselde 
fundering van een kelder, maar ook uit bruingrijze vlekken in de 
gele zandgrond. De vlekken zijn doorgesneden, zodat een profiel 
ontstond. Door het doorsnijden van de vlekken, is een beeld ontstaan 
van de oorspronkelijke functie van deze sporen. Tussen de sporen 
zaten onder andere greppels, kuilen en een waterput. Het onderste 
deel van deze waterput bestond uit een houten ton die nog deels in 
de bodem bewaard was gebleven. 

De archeologen zijn nu bezig met vervolgonderzoek. Dit gebeurt niet 
op locatie. 

Informatieavond op 24 april 
Op dinsdag 24 april hebben we in samenwerking met de Dorpsraad 
een inloopavond georganiseerd voor alle inwoners van Braamt. 
Iedereen die meer wilde weten over de bouw van de 16 woningen 
aan de Graaf Hendrikstraat was welkom. Op de avond waren 
artist impressions en plattegronden van de woningen te zien. Van 
OptimumPlus en Plavei waren medewerkers aanwezig om toelichting 
te geven over de bouw en de verhuur van de woningen. We zijn blij 
met de hoge opkomst.

Witte woningen zijn inmiddels verkocht
De twee witte woningen (Graaf Hendrikstraat 5 en 7) zijn inmiddels 
verkocht. De kopers zijn op de hoogte van de nieuwbouwplannen. 
We wensen de kopers veel woonplezier in deze mooie wijk.

Ontheffing voor 8 van de 10 woningen
Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al is aangegeven, is er vorig jaar 
een zeldzame vleermuis gevonden in en om huisnummer 25. We 
hebben van de provincie nog steeds geen akkoord ontvangen om 
deze twee woningen te mogen slopen. Dit akkoord ontvangen we 
pas wanneer we kunnen aantonen dat de vleermuis op een andere 
locatie zit. We denken dat we kunnen starten met de sloop van 
de laatste twee woningen in augustus. De andere 8 woningen zijn 
inmiddels gesloopt. 

De bouw van de 16 woningen zal hierdoor in 2 fases verlopen. Met de 
bouw van de eerste 11 woningen zijn we gestart. Na de sloop van de 
laatste 2 woningen kunnen we starten met de bouw van de overige 5 
woningen. 

Asbest is verwijderd
Voordat de eerste 8 woningen gesloopt konden worden, moest 
eerst het asbesthoudende materiaal verwijderd worden. Op 
verschillende schuurtjes lagen asbesthoudende golfplaten. Ook 
in de woningen zaten op verschillende plekken asbesthoudende 
materialen. De ‘mannen in witte pakken’ hebben dit asbest 
verwijderd volgens de wettelijke richtlijnen. Zodra we ontheffing van 
de provincie hebben ontvangen en de laatste 2 woningen mogen 
worden gesloopt, zal daar ook eerst het asbest worden verwijderd.
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DROGEN, LASERDESIGN, VEROUDEREN & ONDERHOUDEN 

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

Van de Dorpsraad

Eigen

Plavei    info@plavei.nl           0316 - 29 66 00           www.plavei.nl           Kerkstraat 47, 6941 AE Didam

PLAVE-325_Briefpapier_Werk-Woning_Df2.indd   1 30-03-17 (week 13)   10:43

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door Plavei en verspreid onder bewoners, de buurt, belanghebbenden en andere betrokkenen bij het 
herstructureringsproject aan de Graaf Hendrikstraat in Braamt. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Start bouw
Na de sloop van de 8 woningen is de bouwput uitgegraven. De 
grondsamenstelling is dusdanig goed dat we deze woningen niet 
hoeven te funderen op palen, maar op de vaste grondslag. Dit 
noemen we ‘funderen op staal’. De aannemer OptimumPlus heeft 
voor dit project gekozen om de binnenwanden van geprefabriceerd 
beton te maken. Dit betekent dat in de fabriek complete wanden 
worden gemaakt en deze wanden worden in zijn geheel naar de bouw 
gebracht en gemonteerd. Voordeel van deze bouwmethode is dat het 
casco van de nieuwe woningen heel snel is neergezet.

Door deze snelle bouwmethode verwachten we medio juli het 
hoogste punt te bereiken. Dit moment zal zeker worden gevierd met 
de mensen op de bouw. 

Uitzetten erfgrens achterliggende particulieren
Nadat de fundering is aangevuld met grond, gaan we de kadastrale 
afwijkingen van de kavelgrens achter onze nieuwbouwwoningen in 
kaart brengen. Medio juli zijn deze verschillen zichtbaar en worden de 
betreffende achterburen hierover geïnformeerd.

Verhuur woningen
De eerste 9 woningen worden op 26 juni a.s. te huur aangeboden.
Op deze dag adverteren we de woningen op www.entree.nu. Op 
deze website kunnen geïnteresseerde op de woningen reageren. De 
woningen worden vijf dagen geadverteerd op deze website

Passend toewijzen
De huurprijzen houden we zo laag mogelijk voor onze doelgroep 
zodat het betaalbaar blijft. De kale huurprijzen van deze woningen 
liggen tussen de € 594,26 en € 597,30. Voor het reageren op deze 
woningen is het van belang dat u met uw juiste inkomen reageert op 
de woningen. We raden u aan om alvast een inkomstensverklaring 
aan te vragen bij de belastingdienst. Dit voortkomt achteraf 
teleurstellingen. Deze verklaring is gratis aan te vragen bij de 
Belastingdienst via 0800 – 0543. Dit inkomen is het vastgestelde 
inkomen over het jaar 2017. 

In het schema hieronder ziet u of u met uw inkomen en 
huishoudgrootte in aanmerking komt voor de woning aan de Graaf 
Hendrikstraat

Na het adverteren worden de eerste kandidaten uitgenodigd voor 
een intakegesprek. Het is noodzakelijk dat u de volgende gegevens 
compleet heeft een meeneemt:
• Uittreksel van de gemeente met woonhistorie
• Inkomensverklaring van de belastingdienst
• Verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder of een

hypotheekverklaring van uw bank als u een koopwoning heeft
• Uw legitimatiebewijs of paspoort
• Een PIN-verklaring van de gemeente Montferland als u van

buiten de gemeente komt en een bijstandsuitkering heeft van uw
huidige gemeente

Passend toewijzen Kale huurprijs per maand (prijspeil 2018)

Uw huishoudgrootte Uw verzamelinkomen t/m € 597,30 € 597,31 - € 640,14 € 640,15 - € 710,68

< € 22.400 ✔

> € 22.400 < € 30.400 ✔ ✔

> € 30.400 < € 36.798 ✔ ✔  ✔

> € 36.798* ✔

< € 30.400 ✔

> € 30.400 < € 36.798 ✔ ✔ ✔

> € 36.798* ✔

< € 30.400 ✔ ✔

> € 30.400 < € 36.798 ✔ ✔ ✔

> € 36.798* ✔

✔Reageren kan en u krijgt voorrang boven ✔
✔ Reageren kan maar woningzoekende met een ✔ krijgen voorrang

*  Op sommige woningen kunt u ook reageren met een inkomen  tot €
41.056 per jaar. Zie daarvoor de advertentie

Vakantieperiode
De aannemer OptimumPlus heeft vakantie van 21 juli t/m 
19 augustus. Voor eventuele calamiteiten tijdens de vakantieperiode is 
OptimumPlus wel bereikbaar via telefoonnummer 0314 – 62 28 82.

Meer informatie op onze website
Alle nieuwsbrieven zijn te vinden op onze website www.plavei. nl. 
Heeft u vragen over de uitvoering van het project aan de Graaf 
Hendrikstraat, dan kunt u contact zoeken met Wilbert Meijer. Hij is te 
bereiken via 0316 29 66 00. Voor vragen over de verhuur kunt u terecht 
bij Mariska van Oorschot of Lennart Bohne, bereikbaar via hetzelfde 
telefoonnummer. 

Contactpersoon op de bouw is uitvoerder Jurgen Brugman van 
OptimumPlus. Hij is bereikbaar via 0314 – 62 28 82. Mocht u in de 
komende periode vragen hebben over bouw, dan kunt u contact met 
hem zoeken

Voorlopige planning
Fase 1, eerste 11 woningen 
Bouw: reeds gestart
Start verhuur via entree.nu: juni 2018
Oplevering: december 2018
Sleuteluitgifte: januari 2019

Fase 2, 5 woningen 
Start sloop: augustus/september 2018
Start verhuur via entree.nu: juni 2018
Start bouw: oktober 2018
Oplevering: april 2019
Sleuteluitgifte: mei 2019
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Sportbuurtwerk 
Braamt 

www.iedereenwelcom.nl   

Op verschillen plekken in de gemeente Montferland  
worden gratis sportactiviteiten aangeboden.  Het sportbuurtwerk      
wordt in Braamt om de week op maandagmiddag in de sportzaal  

van het Dorpshuis gegeven en is gratis toegankelijk voor  
kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Tijdens de lessen kunnen kinderen 

meedoen met verschillende sporten en spellen.  

Zie hieronder op welke momenten het Sportbuurtwerk in Braamt is: 
    

Maandag: 
 

3 september 
14.30-15.30 uur 
17 september 

14.30-15.30 uur 
1 oktober 

14.30-15.30 uur 
15 oktober 

14.30-15.30 uur 
29 oktober 

14.30-15.30 uur 
12 november 

14.30-15.30 uur 
26 november 

14.30-15.30 uur 
10 december 

14.30-15.30 uur 
 

Iedere locatie heeft een eigen contactpersoon.  
Voor Braamt is dat Tim Hogeland 

Locatie: 
Sportzaal van het Dorpshuis 
Langestraat 22, Braamt 

Meer info 
Tim Hogeland 
t.hogeland@welcommail.nl 



Zonnebloem afd. Braamt-Wijnbergen
Een actief eerste helft van het jaar
De eerste helft van het 
jaar zit er weer op. Een 
prachtig moment om 
even terug te blikken 
naar alle zonnebloem 
activiteiten van 2018. 
Want we hebben niet 
stil gezeten! Zo hebben 
wij tijdens Pasen 
een attentie mogen 
uitdelen aan onze 100 
gasten en hebben we 
op 30 juni een brunch 
gehad, verzorgd door 
familie Delleman. Op 
deze middag kwam 
menig zangtalent 
naar voren tijdens de 
karaoke en heeft het 
team vrijwilligers rollator entertainment 
verzorgd.  
Niet geheel onbelangrijk is de loten 
verkoop. Elk jaar van juni tot september 
gaan wij de straat op om loten te verko-
pen. Hier halen wij geld mee op om de 
middagen voor onze gasten te kunnen 
organiseren. 
Naast het organiseren van de middagen 
zijn wij ook bij zieken op bezoek geweest. 
Dankzij de kaarten gemaakt door Lisa 

Meijer hopen wij ook deze mensen een 
hart onder de riem te kunnen steken. 
Inmiddels hebben wij er nog een vrijwil-
liger bij. Jeanette Huntink is al flink aan 
het haken geslagen en heeft voor ons 
zonnebloemen gemaakt.
Op zaterdag 13 oktober organiseren wij 
de laatste zonnebloemmiddag van dit 
jaar. De uitnodigingen volgen nog.
Wij zien en spreken u graag op onze 
stand op zondag 23 September bij 
Braomp on Tour.

Eigen



Welcom
Veilig en Plezierig te wonen

Eigen

Lang plezierig en zelfstandig wonen in 
goede gezondheid willen de meeste seni-
oren. Maar hoe kunt u zich hier goed op 
voorbereiden? Dit is een vraag die vaker 
gehoord werd bij Welcom. Daarom sloeg 
Welcom de handen ineen met Zlimthuis, 
het Bosmanhuus Lengel, de Seniorensoos 
Lengel, S.P.O.L. Seniorenplatform Loil en 
het Sociaal Team van gemeente Montfer-
land. Zij organiseerden in Loil, Lengel en 
Braamt een interessante bijeenkomst over 
dit onderwerp. 
Martijn Engelen, deskundige van 
Zlimthuis verzorgde een presentatie 
over Veilig en Plezier Wonen. Er werden 
interessante tips en trucs gegeven die 
het leven veiliger en plezieriger kunnen 
maken. Daarnaast waren er vrijwillige 
Seniorenvoorlichters van Welcom, een 
sociaal werker van Welcom en een mede-
werker vanuit het Sociaal Team gemeente 
Montferland aanwezig. Er was dus veel 
kennis en expertise aanwezig. Hierdoor 
ontstonden er goede gesprekken in een 

prettige sfeer. De deelnemers weten nu 
meer van het onderwerp en ook waar 
men in de toekomst terecht kan met 
eventuele vragen.
Annelies Vruwink van Welcom vertelt: 
“Ook andere kleine kernen, verenigin-
gen, dorpshuizen, enz., in Montferland 
kunnen bij Welcom aangeven interesse 
te hebben in zo’n bijeenkomst. Dat 
mag gaan over het onderwerp Veilig en 
Plezier Wonen, maar Welcom denkt ook 
graag mee over andere onderwerpen. 
Voor iedere kern van Montferland heeft 
Welcom een contactpersoon. Deze con-
tactpersoon verbindt en denkt graag met 
u mee. Zo is ook deze leuke bijeenkomst 
ontstaan.”

Voor meer informatie neemt u contact 
op met de Welzijnslijn van Welcom via 
0316-292828 of per mail via welzijnslijn@
welcommail.nl. Kijk ook eens op onze 
website: www.iedereenwelcom.nl.

Welcom
Een geslaagd uitstapje!
Afgelopen 6 juli is er een uitstapje 
geweest van de Omslag naar het Hor-
sterpark in Duiven. In samenwerking met 
Care-Travel zijn we om 10.00 uur vertrok-
ken met stralend weer. Daar aangekomen 
werden we ontvangen met een kop koffie 
met wat lekkers. Na een rondleiding 
en uitleg over het houden van bijen en 
het imkerschap, was er tijd om rond te 
kijken op de kinderboerderij. De dag werd 
afgesloten met een heerlijke pannenkoek. 
Ondanks een kleine groep deelnemers 
was het een heerlijke ochtend en zeker 
voor herhaling vatbaar!
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Oscar van Leeuwen
Ik geef de pen door aan.......

Samen met ruim 300 collega’s zetten we 
ons dagelijks in voor de inwoners van 
Montferland. Dat je je direct in kan zetten 
voor de samenleving waarin je je dage-
lijks bevindt, spreekt mij ook zo aan in de 
rol van wethouder. Ik hou me bezig met 
de portefeuilles openbare 
werken (alles in de open-
bare ruimte zoals straten, 
trottoirs, groen, riool etc.), 
personeel en organisatie, 
informatie en automati-
sering, communicatie en 
voorlichting, energie en 
duurzaamheid, dienstverle-
ning en het project master-
plan Didam. 
Met name qua openbare wer-
ken gebeurt er de komende 
paar jaar het een en ander in 
Braamt. Zodra de woningen 
aan de Graaf Hendrikstraat 
klaar zijn, zal deze weg volledig gere-
construeerd worden. Dit gebeurt in goed 
overleg met de Dorpsraad. Ook andere 
straten in Braamt zullen de komende peri-
ode opgeknapt worden en daar zet ik me 
graag voor in. Een mooie openbare ruimte 
zorgt voor een prettige leefomgeving en 
daar zijn we allemaal bij gebaat. Ik vind het 
dan ook super om te zien dat veel inwoners 
zelf de verantwoordelijkheid op zich nemen 

om bijvoorbeeld onkruid op trottoirs 
weg te halen. Door samen, gemeente en 
inwoners, zorg te dragen voor onze omge-
ving kunnen we zorgen dat we ook in de 
toekomst prettig kunnen blijven leven in 
Braamt. Dat samen doen geldt overigens 

niet enkel voor de openbare 
ruimte, maar bijvoorbeeld ook 
voor de accommodatiestudie 
die er momenteel loopt en de 
voorgenomen fusie tussen 
Sint-Joris en Zeddam. Hierbij 
moeten we goed voor ogen 
houden dat verandering af 
en toe noodzakelijk is en dat, 
als we met zijn allen positief 
en constructief het gesprek 
aan gaan, we tot van alles in 
staat zijn. Voor nu kan ik na 
een paar maanden conclu-
deren dat het wethouder-

schap een erg mooie en uitdagende 
functie is die zeer goed bevalt! 

Oscar van Leeuwen

P.s.Ik geef de pen graag door aan Harm 
Peeters. Misschien dat hij wat kan toelich-
ten over de bouwplannen in het centrum 
en de fusieplannen van de voetbalvereni-
ging.

Ik heb de pen gekregen van Willy Jansen, die graag wou weten 
hoe mijn eerste maanden als wethouder zijn verlopen. 
Sinds 26 april mag ik dit mooie ambt bekleden en ik moet 
eerlijk zeggen dat er een wereld voor mij open is gegaan. In 
de 8 jaar die ik in de gemeenteraad heb gezeten, dacht ik een 
redelijk beeld te hebben gekregen van wat er zich binnen de 
gemeente afspeelt. Ik kan zeggen dat mijn beeld inmiddels 
veel completer is geworden na een paar maanden in het 
gemeentehuis.

MAATSCHAPPELIJK

CULTUUR

SPORTIEF

Eigen

Eigen



Leden verenigingsraad Braamt

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

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
• 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 - theahunting@gmail.com 
• 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 - freddie.ivonne@hotmail.com

Eigen




