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BraompsEigen
Twee jaar Braomps Eigen
Ja u leest het goed, met deze editie 
maken we het tweede jaar Braomps eigen 
vol. Zes edities met informatie over ver-
enigingen en andere nieuwtjes. Opnieuw 
ook een moment om terug te blikken op 
het voorbije jaar. 
Op dit moment staat de gebouwendiscus-
sie hoog op de agenda. Er is een enthou-
siaste groep mensen druk in de weer een 
plan voor de toekomst te ontwikkelen. 
Hierin denken we als verenigingen na 
welke mogelijkheden er voor de toekomst 
zijn en in welk gebouw we de activiteiten 
kunnen organiseren. De 14e december 
hebt u, middels de info-avond, kunnen er-
varen wat de status hiervan is. Van belang 
is dat we met ons allen achter het plan 
gaan staan en dit plan, welke we samen 
maken, ondersteunen.
Jammer is het dat de weergoden ons op 
23 september, uitgerekend die dag en 
voor ons gevoel de enigste dag in de hele 
zomerperiode, ons niet gezind waren en 
we de deelname aan de dorpentoer op 
het laatste moment af moesten blazen. 
Wel dank aan allen welke de voorberei-
dingen tot het laatste moment hebben 
gedaan om er een geslaagde dag van te 
maken. Voor de editie 2018 ‘Zomer in Gel-
derland’ bleek om redenen onvoldoende 
draagvlak. De “Dorpentoer” of “Braomp 
on toer” zijn wel de evenementen waar de 
verenigingen naast hun eigen activiteiten 
gezamenlijk kunnen laten zien wat hun 
bijdrage aan de leefbaarheid is. Dus op 

naar 2019!
Als verenigingsraad, welke we nu als 
verenigingen sinds 2013 vormen, staan 
we ook voor keuzes. We hebben het plan 
opgevat om ons meer te introduceren 
bij de jongere generaties en de mensen 
welke in Braamt zijn komen wonen. Dit 
om te kijken wat zij als lid van een vereni-
ging of als een structurele of incidentele 
vrijwilliger zouden willen of kunnen doen. 
Hiervoor worden mensen benaderd, maar 
een ieder kan zich, al is het maar voor 
informatie, altijd opgeven. 
2019 Wordt echt het jaar waar we keuzes 
voor de toekomst moeten maken. Vanuit 
de ideeën, plannen, kansen en moge-
lijkheden moeten we de toekomst voor 
het verenigingsleven van Braamt zeker 
stellen. We hebben daar iedereen voor 
nodig. Deze discussie is niet alleen in 
Braamt gaande, maar elk dorp binnen 
Montferland werkt aan plannen. Dit na-
tuurlijk ingegeven in de overdracht van de 
dorpshuizen vanuit de gemeente en de 
leegstaande kerken in de 6 dorpen onder 
de parochie Gabriël. Het is voor ons, als 
Braamt, van belang de juiste keuzes te 
maken binnen de mogelijkheden.
Beste lezers, we wensen u veel leesple-
zier en nodigen u uit voor de komende 
discussies. Namens de verenigingsraad 
wensen we u fijne feestdagen, een goede 
jaarwisseling en al wat wenselijk is voor 
het nieuwe jaar.

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



Zonnebloem afd. Braamt-Wijnbergen
“Oktoberfest” een groot succes

In oktober hebben we onze laatste bijeen-
komst gehad voor onze gasten. Ditmaal 
hadden we een middag met als thema 
oktoberfest.
Wij, als vrijwilligers, hadden ons uitgedost 
in onze mooiste dirndl jurk en de muziek 
werd verzorgd door een muzikant die toe-
passelijke liedjes speelde op accordeon, 
die luidkeels mee werden gezongen.
Als afsluiting kregen onze gasten een 
maaltijd met Duitse gerechten.
Voor het nieuwe seizoen zijn we al bezig 
om een programma in elkaar te zetten 
om onze gasten weer een aantal mooie 
middagen te bezorgen.
Om de kosten hiervan klein te houden 
organiseren we de nodige activiteiten, 
waaronder de jaarlijkse zonnebloemver-
loting.
Voor het komende jaar is ons door de 
nationale zonnebloem een groter aandeel 
van de verkochte loten toegezegd om 
meer voor onze gasten te kunnen beste-
den en daarom willen wij deze dan ook 
van harte aanbevelen. 
De opbrengst komt geheel te goede aan 
de Braamtse en Wijnbergse gasten.

Heeft u nog loten van dit jaar en nog niet 
nagekeken of u prijs heeft dan kunt u dit 
doen op de site van de Zonnebloem en 
als dit voor u niet mogelijk is, kunt u zich 
in verbinding stellen bij één van onze 
vrijwilligers.

Tot slot nog een oproep, want door de 
privacywet hebben wij geen inzage meer 
over wie er tot onze doelgroep kunnen 
behoren.
Bent u 75 jaar of ouder, chronisch ziek 
of heeft u een beperking en lijkt het u 
leuk om bij de Zonnebloem te komen, 
dan kunt u contact opnemen met mevr. 
Ivonne Bisselink. 
Tel: 0314-652868

Namens alle 8 vrijwilligers wens ik u fijne 
feestdagen en een “zonnig” 2019. 

M. Jansen Hunting
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Servicepunt Braamt
Het gaat geweldig

Het loopt boven alle verwachtingen. 
Samen met de vrijwilligers die dit mogelijk 
maken zijn we daar bijzonder trots op.
Bedankt alle vrijwilligers! 

Bedankt alle klanten dat jullie de afge-
lopen maanden al die prachtige verspro-
ducten en praktische boodschappen bij 
ons hebben gekocht. Bedankt dat jullie 
gezellig een kop koffie komen drinken. 
Bedankt dat jullie de zorgvuldig bedachte 
acties voor jong en oud waarderen. We 
hopen de komende jaren minstens zo door 
te kunnen gaan.

We wensen iedereen hele fijne feestdagen!
Irene, Wendy, Bianca, Barro, Willie en 
Lineke.

Vrouwenvereniging Braamt 
1x per maand gezellig samen komen
Vrouwenvereniging Braamt is een gezelli-
ge groep dames die 1x per maand, op de 
dinsdagavond vanaf 19.30 uur, samen ko-
men om een gezellige avond te hebben. 
Ben je benieuwd naar onze vereniging? 
Wij hebben ook een Facebookpagina 
‘Vrouwenver. Braamt’, waar regelmatig 
foto’s op geplaatst worden van onze acti-
viteiten. De komende periode hebben wij 
het volgende op ons programma staan:
18 december: Een kerstavond
22 januari: Onze jaarvergadering met
aansluitend de bingo
19 februari: Stichting Hulphond
19 maart: De reizende bakker
23 april: De wijkagent komt op bezoek.

28 Mei: Ons jaarlijkse uitstapje
Lijkt het jou ook leuk, kom gerust eens 
kijken.  Je bent van harte welkom! 
 
Jeanette Huntink 
Namens vrouwenvereniging Braamt



Hoe kun je nou beter in de kerstsfeer 
komen dan met Warm Winter Licht? 
Tijdens dit magische festival kun je dit 
jaar opnieuw genieten van een knispe-
rend kampvuur, glühwein, vuurshows en 
heerlijke muziek!
Van zondag 23 december tot en met 
zaterdag 29 december wordt Markant 
Outdoor opnieuw omgetoverd tot een 

Van Chinees Lantaarn Festival....
naar WarmWinterLicht

écht winterfestival. Laat je verrassen door 
alle toverachtige lichtjes, dwaal door het 
glow in the dark doolhof en geniet van de 
kerstsfeer. Naast alle bijzondere lichtob-
jecten is het terrein gevuld met sfeervolle 
terrasjes en vuurkorven waar je héérlijk 
kunt opwarmen met een kop warme cho-
colademelk, glühwein of een kop erwten-
soep terwijl je luistert naar de live muziek. 
Dat klinkt toch fantastisch? 
Michiel Pöpping vertelt je graag meer over 
de geschiedenis van WarmWinterLicht:
De winter van 2009 staat mij nog vers in 
het geheugen. Ondanks dat het alweer 
9 jaar geleden is,  weet ik nog dat die 
winter vooral héél erg koud was. Het was 
mijn 3e winter in Braamt en op dat mo-
ment druk met “IJsbaan Braamt”! 
Maar plots hingen daar duizenden Chi-
nese lantaarns, kunstobjecten en draken 
rondom en op Stroombroek en zelfs te 
zien vanaf de A18 met een bijzondere 
gloed over het water. 
Het was echt bijzonder en ook enorm 
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vervolg WarmWinterLicht
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druk, ondanks die enorme kou van -15˚ 
in de avonduren. Bijna 30.000 bezoekers 
hebben de kou getrotseerd. 
Dit was ook mijn kennismaking met Hans 
Peter Helder, de bedenker en maker van 
dit bijzondere en unieke festival. Hans 
Peter ging voor meer dan 200% voor zijn 
project en maakte dat waar. Stroombroek 
was te groot en te omvangrijk om dat 
kunstje nog een keer te doen. De passie 
om iets moois neer te zetten blijft altijd. 
Vanuit die gedachte hebben we de kop-
pen bij elkaar gestoken en in 2012 een 
tweede lantaarnfestival georganiseerd 
alleen onder een andere naam: “Warm-
WinterLicht”. 

Het mooie is dat, ondertussen de geeste-
lijk vader genoemd, Hans Peter geen con-
cessies doet als het gaat om artisticiteit. 
Het project moet vooral bijzonder zijn en 
de ‘WOW-factor’ in zich hebben. 
Wat hebben we ons geknepen in die 
eerste versie van WarmWinterLicht. 14 
Dagen achter elkaar regen, en nog eens 
regen. Maar ondanks dat, evengoed nog 
meer dan 11.000 bezoekers. We konden 
net quitte draaien, maar het was echt 
gaaf. Bijzondere momenten waren ook 
dat onze zoon Jurre zijn eerste schreden 
zette als performer met de vuur & licht-
show op het strand en vele bezoekers 
ademloos deed genieten en verbazen.  
Daarna is WarmWinterLicht van 2013 t/m 
2015 naar Kasteel Middachten bij Rheden 
uitgeweken in een kleinere setting met 
een sfeervolle kasteel omgeving en wat 
minder ondernemersrisico.  Om het weer 
wat groter aan te pakken, is vanaf de 
winter van 2016 WarmWinterLicht weer 
terug waar het allemaal begon en hebben 
wij nu in 2018 weer de derde editie bij 
Markant Outdoorcentrum rondom de 
Broampse viever. 

De mensen achter WarmWinterLicht 
Zoals gezegd is Hans-Peter Helder uit Doe-
tinchem de “lichtkunstenaar” en geestelijk 
vader van WarmWinterLicht. Zijn passie 
is om van lichtobjecten een kunstwerk te 
maken. Hij is ook ontwikkelaar van Burgers-
Light en Dia de Los Muertos in Burgers Zoo 
in 2015 en 2016.  Zonder de inspiratie en 
ideeën van Hans-Peter is er geen Warm-
WinterLicht. Samen met Martijn Doornink 
van restaurant Woodies! met zijn horeca- 
evenement-kwaliteiten en ik als algemeen 
organisator en faciliteerder van het terrein, 
zijn we echt een uniek en bijzonder stel. 
Iedere woensdagochtend 08.00 uur zijn we 
present en hebben we overleg, bespreken 
we ideeën, hebben we “ruzie”, maken we 
plannen en komt WarmWinterLicht 2018 tot 
volle wasdom.Wij denken dat WarmWinter-
Licht het meest inspirerende en bijzonder 
innovatieve lichtfestival is van Oost Neder-
land.
Kom jij ook? 
www.warmwinterlicht.nl 



Carnaval 2018/2019
Kats uut de Maot!
“Kats uut de Moat!” Dat is het motto waar 
wij in Braamt carnaval onder gaan vieren. 
Dit doen wij onder leiding van Prins Jesse 
de 1ste en Jeugdprins Sjef de 1ste. Op 17 
en 18 november werd dit alles bekend 
gemaakt op onze jaarlijkse pronkzittin-
gen. Het was een goed gevulde zaal en 
vooral een zeer geslaag-
de avond en 
middag!

Op 16, 17 en 
18 februari 
2018 vieren 
wij carnaval 
in Braamt. We 
beginnen op 
vrijdag met 
een bezoek 
aan de basis-
school, daarna 
brengen we een 
bezoekje aan 
de zieken en 
bejaarden. Op 
zaterdag starten we met het straatversie-
ren. Op de zaterdagmiddag is het tijd voor 
het blagenbal. Met muziek van DJ Niels is 
het tijd voor de kinderen om eens lekker 
carnaval te vieren! 
Na de allerlaatste carnavalsmis in de 
Braamtse kerk is het tijd voor de senio-
rencarnaval, om eens lekker ouderwets 

carnaval te vieren! Om in deze sfeer te 
blijven, is er muziek van Vinyl Drive- in 
show Double Fun, wie zorgt voor ouder-
wetse en gezellige carnavalsmuziek! Op 
de zaterdagavond is er voor het eerst 
sinds jaren een liveband aanwezig. Op 
die avond hebben wij muziek van de 

Brabantse 
feestband 
Noah! 
Op de zon-
dagmiddag 
vindt de 
jaarlijkse 
carnavalsop-
tocht een 
uur eerder 
plaats dan 
normaal. Na 
de bekend-
making van 
de nieuwe 
com-
mandeur 

vertrekt de optocht om 13.11 uur 
vanaf de Hooglandseweg. Na de optocht 
vindt de prijsuitreiking plaats in zaal 
Peters met muziek van DJ Angelo.
Op de maandagmiddag vindt de laatste 
feestdag plaats. Na het maatjeshappen is 
het tijd om de Carnaval af te sluiten met 
het pop verbranden. Op deze dag is er 
muziek van DJ Angelo.

Eigen

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

• 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
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Van de Dorpsraad

Vergaderschema Dorpsraad Braamt 2019

De dorpsraad vergaderd in het Dorpshuis en de aanvang van de vergaderingen is 
20.00 uur. Inspreken kan op afspraak. Kijk voor meer informatie op

 www.dorpsraadbraamt.nl

Donderdag 24 januari - Donderdag 21 februari 
Woensdag 20 maart - Donderdag 18 april 

Donderdag 16 mei - Donderdag 20 juni
Donderdag 18 juli - Donderdag 5 september

Donderdag 3 oktober - Donderdag 7 november
Donderdag 12 december
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Deze maand heb ik de ruimte gekregen 
om mijn onderneming aan u voor te 
stellen.Ik ben Priscilla Egging-Jansen en 
ik ben geboren in Braamt. Na een tijdje 
uit Braamt weg geweest te zijn, ben ik hier 
sinds een aantal jaren weer woonachtig, 
samen met Leroy.
In 2016 ben ik begonnen met Prissies. 
Taarten maken en creatief bezig zijn is al-
tijd een hobby van mij geweest. Ik maakte 
zo af en toe een taart voor vrienden of fa-
milie, maar door het faillissement van het 
bedrijf waar ik werkte, heb ik de knoop 
doorgehakt om voor mezelf te beginnen.
Om dit te realiseren hebben we een eigen 
werkruimte met keuken bijgebouwd, zo-

Maak kennis met deze Braamtse ondernemer! 
Prissies

dat ik het werk allemaal volgens de regels 
kan uitvoeren.
In overleg maak ik een taart op maat 
voor verschillende gelegenheden, die 
helemaal naar wens gedecoreerd en 
gepersonaliseerd kan worden. Zo is elke 
taart uniek.
Wat ik erg belangrijk vind, is naast dat 
een taart er mooi uit moet zien, de smaak 
wellicht nog belangrijker is. Ik maak als 
het even mogelijk is, het liefst zoveel mo-
gelijk zelf en zonder pakjes en producten 
van hoogwaardige kwaliteit.
Ook kunt u naast taarten bij mij terecht 
voor cupcakes, cakepops, smashcakes, 
koekjes en nog veel meer.
Nieuwsgierig geworden? Kan dan eens 
rustig rond op mijn website www.prissies.
nl of op mijn Facebook pagina. Ook staat 
er elke week iets lekkers in de koeling bij 
het Servicepunt.
 
Vriendelijke groet,
Priscilla Egging-Jansen

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

E-mailadres: info@prissies.nl 
Website: www.prissies.nl
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werkgroep Gebouwencommissie Braamt
“In Braamt doen wij het samen”
Op vrijdag 14 december 2018 is er in het 
Dorpshuis een informatieavond georgani-
seerd, door de werkgroep Gebouwencom-
missie Braamt, in zake de opties voor een 
nieuw gemeenschapscentrum. Er was veel 
belangstelling voor deze avond, er waren 
meer dan 100 mensen aanwezig. 
Naar aanleiding van de teruglopende 
voorzieningen, zoals het sluiten van de 
winkel, het sluiten van de zaal, de fusie 
van de voetbalverenigingen Sint Joris en 
Zeddam en het sluiten van de kerk heb-
ben de Verenigingsraad, de Locatieraad, 
de Gemeente en de Dorpsraad gezamen-
lijk het initiatief genomen om de krachten 
te bundelen en scenario’s te onderzoeken 
met als doel de leefbaarheid te behouden 
en te verhogen in Braamt. 
Uiteindelijk is vanuit dit doel een Gebou-
wencommissie ontstaan. De deelnemers 
van deze commissie komen uit meerdere 
verenigingen. Waaronder de Verenigings-
raad, de Stichting Dorpshuis, de Locatie-
raad, de Carnavalsvereniging, de Voetbal-
vereniging, de Schutterij, ’t Sint Joris Gilde 
en de Dorpsraad.

Nu dat de Gebouwencommissie een paar 
maanden onderweg is, vond men het tijd 
dat de rest van de inwoners van Braamt 
geïnformeerd werden over de stand van 
zaken. Op deze avond werden de geïnte-
resseerden meegenomen in het stappen-
plan welke tot nu toe uitgevoerd is door 
de commissie. 
Met hulp van een extern adviesbureau 
zijn er scenario onderzoeken verricht. 
Deze scenario’s zijn vervolgens met 
alle verenigingen besproken en hieruit 

is een eindrapportage ontstaan welke 
gepresenteerd is aan de verenigingen. De 
eindrapportage is gemaakt op basis van 
vele werksessies en gesprekken met alle 
betrokkenen. Hieruit was de wens duide-
lijk: een multifunctionele accommodatie 
waar alle verenigingen terecht kunnen en 
waar ook Carnaval en Kermis kan worden 
gevierd. Deze accommodatie moet ook 
ruimte bieden aan het Servicepunt en 
een gymzaal waar wellicht in de toekomst 
zaalvoetbal of iets anders kan worden 
georganiseerd. 

Meerdere scenario’s zijn ontstaan na on-
derzoek, door het onafhankelijk adviesbu-
reau, waarbij het dorpsplein centraal ligt. 
De scenario’s zijn als volgt:
1. Dorpshuis, de verbouw en uitbreiding 
van het huidige dorpshuis met gymzaal;
2. Kerk, een inpassing van de multifunc-
tionele accommodatie in het kerkgebouw 
(excl. de begraafplaats);
3. Een combinatie van het Dorpshuis én 
het kerkgebouw;
4. Nieuwbouw. 

Er wordt een haalbaarheidsonderzoek 
gestart voor scenario’s 1 en 4, waarbij, het 
bestemmingsplan, de functionele en finan-
ciële aspecten nader worden onderzocht. 
Synchroon aan het onderzoek zijn er al wel 
belangrijke ontwikkelingen gaande. Waar-
onder dat de Parochie een deadline heeft 
gesteld voor de overname van de kerk. De 
fusie tussen de voetbalverenigingen, Sint 
Joris en Zeddam en het besluit dat de kroeg 
en de zaal definitief zullen verdwijnen.



 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. 

Van de Dorpsraad
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Aankoop kerk
Op 8 november 2018 heeft de vereni-
gingsraad (namens de Braamtse vereni-
gingen) de intentie verklaring getekend 
tot het aankopen van de kerk waarbij 
de doelstelling is om vóór 15 mei 2019 
de overdracht te doen. De omvang van 
de overdracht omvatten de kerk met het 
kerkplein, de pastorie met de tuin en het 
extra terrein aan de kopse zijde van het 
kerkhof. Vanuit het bisdom zijn enkele 
zaken opgelegd wat niet met de kerk en 
locatie gedaan mag worden. Dit zijn on-
der andere het maken van een Moskee, 
een Boeddhistische tempel, een Bordeel 
en een Casino. 

Naast de opleggingen zijn er ook andere 
afspraken gemaakt met het bisdom. Zo 
blijft het secretariaat van Gabriël mini-
maal voor 15 jaar in het dorp, de Pastoor 
blijft in de woning zolang hij dit zelf 
wenst, relikwieën blijven bestaan (indien 
deze gepast beheerd worden), de zielzorg 
vanuit het pastoraal team en de moge-
lijkheden tot vieringen in Braamt blijven 
bestaan (bij bijzondere momenten). Het 
kerkhof blijft onder het parochiebestuur 
vallen. 
Ruimtelijke uitgangspunten 
Naast de wensen en eisen waaraan de 
multifunctionele accommodatie moet vol-
doen zijn er ook ruimtelijke uitgangspun-
ten bepaald in de loop van het proces. 
Hieronder vallen o.a.

• Aantrekkelijk dorpshart
• Een goede ruimtelijke begrenzing van 
het dorpsplein
• Een goede landschappelijke inpassing
• Behoud beeldbepalende bomen

• Sluit aan bij het karakter van de Lange-
straat
• Pas waar mogelijk dubbel gebruik toe
• Veilige route van school naar multifunc-
tionele accommodatie
• Route naar begraafplaats
• Voldoende groen

Het is duidelijk, veel werk is er al verricht 
maar er moet nog veel gedaan worden. 
De Gebouwencommissie gaat vol enthou-
siasme verder met het uitwerken van de 
onderzoeken en plannen. Het grootste 
belang is dat goede ideeën gedeeld wor-
den en de samenwerking blijft bestaan 
tussen de Braamtse verenigingen want: 
“In Braamt doen wij het samen.”

Mochten jullie ideeën of vragen hebben 
stuur ons dan gerust een bericht via 
info@dorpsraadbraamt.nl



 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

Welcom
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Dames gymvereniging Actief
Altijd actief!!
Volgend jaar is het 50 jaar geleden dat 
in Braamt de gymnastiekvereniging voor 
dames werd opgericht.
Sommige leden zijn al vanaf het eerste 
uur lid en nog steeds actief! Dat zegt wel 
iets over de duurzaamheid, een onder-
werp dat in deze periode zeer actueel is.
We hebben 25 actieve leden die variëren 
in leeftijd en mobiliteit.
Dat maakt onze gymvereniging zo uniek 
en zeer de moeite waard. Eenieder kan er 
haar ei kwijt. Of je langzaam, stijf, soepel, 
snel of moe bent; er is altijd een passen-
de oefening. Je bepaalt zelf hoe zwaar of 
gemakkelijk je het maakt. Riny Reuling 
begeleidt deze avonden en zij zal altijd 
proberen het beste uit je te halen zonder 
daar druk op te zetten.

Waar de één (door fysieke beperking tgv 
leeftijd of anderszins) wandelt, mag een 
ander rennen, alle oefeningen voor rug, 
buik en billen zijn geweldig goed voor 
het spier onderhoud en behoud van een 
gezonde rug en uiteraard een sixpack.
We sluiten elke avond af met een spel en 
dat gaat er fanatiek aan toe.
Kortom: Dames gymvereniging Actief 
is geschikt voor vrouwen van 18 tot 88 
jaar (oh nee, daar zijn we al overheen) 
tot 100 jaar! Ben je nieuwsgierig of wil je 
gewoon af en toe mee doen? Meld je aan, 
kom langs en profiteer van deze mooie 
gelegenheid in Braamt.
We gymmen op de maandag van 19.30 
uur tot 20.30 uur.
De kosten zijn 15 euro per kwartaal.
We zien je graag verschijnen. 
Namens het bestuur van dames gymver-
eniging actief,
Yvonne te Braake
TEL: 06-52078174
Email: wy.braamt@planet.nl

 

 

 

 



Harm Peeters
Ik geef de pen door aan.......

Fusie voetbalvereniging
Zoals het merendeel misschien wel weet, 
bestaat er sinds enkele jaren een samen-
werking tussen onze voetbalvereniging, 
vv Sint Joris, en vv Zeddam. De eerste stap 
werd gezet door een samenwerking met 
de jeugdelftallen (SJO) en dat verliep naar 
ieders tevredenheid. Door deze samen-
werking hebben wij kunnen 
realiseren dat er voor onze 
jeugdleden, op elk niveau, een 
elftal beschikbaar is en zijn 
wij in alle leeftijdscategorieën 
vertegenwoordigd. De volgende 
logische stap was een samen-
werking op seniorengebied en 
dit loopt nu 3 jaar. De laatste  en 
meest lastige stap, was de fusie 
van de twee voetbalverenigin-
gen. Dit is lastig,  omdat er een 
keuze gemaakt moest worden over op 
welke locatie we samen gingen  voetballen. 
De wens van beide verenigingen was, om 
ergens tussen Braamt en Zeddam in, een 
“nieuw” sportpark te bouwen. Helaas was 
dit ruimtelijk en financieel niet mogelijk. 
Vervolgens zijn wij gaan onderzoeken bij 
welke vereniging wij het snelste de stap 
naar de fusie konden maken, zonder tegen 
de nodige procedures aan te lopen.  Het 
besluit om volledig te gaan fuseren heb-
ben wij als bestuur lang tegengehouden, 

omdat er eerst duidelijkheid moest komen 
over de leefbaarheid in Braamt. Uitein-
delijk werd in overleg met de gemeente 
duidelijk dat door het wegvallen van de 
voetbalvereniging in Braamt, een extra 
financiële impuls nodig is voor de leef-
baarheid van Braamt en sloot dit mooi aan 

bij de ontwikkelingen rondom de 
kerk en het dorpshuis. 
Het was voor mij en mede be-
stuursleden een opluchting dat 
onze  leden met het advies kwa-
men het voetbal los te koppelen 
van de leefbaarheid. Unaniem 
werd er, door de aanwezige le-
den, gestemd voor een fusie met 
vv Zeddam, ook voor het feit dat 
er dan in Zeddam gevoetbald 
zou worden. Nu zijn wij bezig 
met de naam en clubkleuren 

en zal “vv Sint Joris” hier zeker zichtbaar 
in blijven. Het doel is om in Braamt de 
verbinding te houden met het voetbal 
(fusieclub) . Dit zou bijvoorbeeld kunnen 
door in de winterperiode in het “vernieuw-
de” dorpshuis te gaan zaalvoetballen of 
andere activiteiten te organiseren. 
Door de samenwerking met Zeddam, zie 
je ook verbindingen tijdens de jaarlijkse 
feesten ontstaan, carnaval en kermis wordt 
al gezamenlijk in beide dorpen gevierd.

De pen is aan mij gegeven door onze wethouder Oscar van 
Leeuwen met de vraag of ik iets over het fusieproces van de 
voetbalvereniging en de woningbouw in het centrum van 
Braamt kan vertellen. Graag stel ik mij eerst voor. Sinds ander-
half jaar ben ik werkzaam als zelfstandig ondernemer, waarbij 
ik mij verhuur als toezichthouder/directievoerder voor infra-
werken.  Momenteel werk ik voor diverse overheidsinstanties, 
zo zit ik als Projectleider Glasvezel voor de Provincie Gelder-
land en als toezichthouder bij de Gemeente Doetinchem. 
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Harm Peeters
Vervolg - Ik geef de pen door aan.......
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Woningbouw centrum Braamt
Voor wat betreft de woningbouw in het cen-
trum van Braamt, staat er ook heel wat op 
de planning. In de eerste fase is er ruimte 
voor 6 woningen, dit op het grasveld achter 
de zaal. Een gedeelte van de twee-kapper is 
inmiddels verkocht en staan er op 3 kavels 
een optie. Voor fase 2 zijn wij in gesprek met 
de gemeente en is er aangegeven dat dit 
een woningbouwlocatie wordt. Het is voor 
het dorp van belang dat er gefaseerd nieu-
we (koop)woningen bij komen. Hierdoor 
ontstaat er kwaliteit, zullen deze bewoners 
ook weer aansluiten bij de diverse vereni-
gingen en blijft ons leerlingenaantal op peil. 
In het plan komen verschillende woontypen: 
starters- tot seniorenwoningen, vrijstaand 
en tweekappers. Al met al een brede mix van 
woningen. 

Persoonlijk vind ik dat het voor ons dorp 
“5 voor twaalf” is. Er liggen veel kansen en 
daarvan vallen er een aantal zaken op de 
goede plek. Met een groep mensen zijn wij 
volop bezig om de leefbaarheid van Braamt 
hoog te houden, dit kost veel tijd en ener-
gie. Mijn verzoek is om als dorp gezamen-
lijk, samen met de gemeente het stokje op 
te pakken en de schouders eronder zetten. 
Dit onder het motto:
“In Braamt doen wij het samen“ !

Harm Peeters

P.s. Graag geef ik de pen door aan Wout 
Bisselink. Hopelijk kan hij een update ge-
ven over de locatie dorpshuis en kerk . 

Carbid schieten Braamt 2018
Wederom een knallende afsluiting
Al ruim 15 jaar knallen wij letterlijk het 
jaar uit. Op maandag 31 december staat 
dan ook dit jaar weer het jaarlijkse car-
bidschieten gepland.
Dit is traditiegetrouw aan de boskant van 
Braamt. Van bij het veld bij de familie 
Peeters zijn wij bij uitbreiding van Braamt 
mee geschoven richting het veld.
Net als voorgaande jaren willen wij rond 
10:00 uur starten waarbij het eerste schot 
gelost zal worden. De verwachting is dat 
wij afhankelijk van het animo rond 13:00 
uur stoppen met schieten.
Tot vorig jaar stonden we de hele dag 
buiten in de kou te knallen. Sinds vorig 
jaar hebben we een tent neergezet. De 
opkomst was hierbij zo goed dat wij dit 
jaar zelfs twee tenten neer gaan zetten.
Naast het carbidschieten buiten zijn er 
binnen zitplekken om o.a. te kaarten en 

een biljard om te potstoten.
Tussendoor zal er de mogelijkheid zijn 
om wat warms te eten te kopen en mee te 
doen aan een loterij.
Wij hopen wederom op een goede op-
komst en een gezellige middag.
Waar: Wei van Camping te Boomsgoed 
(tegenover de traditionele locatie)
Hoelaat: 10:00 tot 17:00 uur
Kosten: € 12,50 p/p inclusief drank



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
• Vrouwenvereniging 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




