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Dit zijn de gedragsregels waar alle leden 
en bezoekers van onze club zich aan 
horen te houden. 

De Normen en waarden zijn op de 
startpagina van de website geplaatst. 
Ze zullen ook in  de kantine en kleed-
lokalen opgehangen worden zodat ze 
niemand kunnen ontgaan. Wij hopen 
dat deze gedragsregels helpen om de 
sfeer binnen onze vereniging nog verder 
te verbeteren.

Nieuwe aanpak excessen KNVB
Met ingang van het seizoen 2011-2012 
is er een nieuwe werkwijze met betrek-
king tot het afhandelen van excessieve 
overtredingen. Op onze site, agenda 
en nieuws, staat een brief van de KNVB 
waar u  verdere informatie hierover aan 
treft. 

17 oktober 2011 is er een algemene 
Ledenvergadering
Aanvang 20.00 uur in de kantine. Alle 
leden zijn welkom.

Braakhuizen zoekt naar leider tweede 
elftal.
Wij zijn nog altijd op zoek naar een trai-
ner/leider voor het tweede elftal. Wij 
zijn met name op zoek naar iemand met 
een voetbal-achtergrond, die de techni-
sche leiding van dit team op zondag op 
zich kan nemen. Daarnaast is aanwezig-
heid bij de training op donderdagavond 
wenselijk.
Heb je interesse of wil je meer weten, 
neem dan even contact op met Dennis 
van de Rijt via 06-22569229 of stuur een 
mailtje naar info@braakhuizen.eu

Tassen
Gelieve voetbaltassen en dergelijke NIET 
IN DE HAL maar in het REK onder de 
overkapping te plaatsen. Tassen in de 
hal zullen worden verwijderd.

Normen en waarden s.v. Braakhuizen.
In overleg met de bestuursleden van de 
verschillende afdelingen, de jeugdlei-
ders en coördinatoren introduceren we 
aan het begin van het seizoen de “Nor-
men en Waarden” van s.v. Braakhuizen. 

De redactie

De redactiewerkgroep bestaat uit 
Dunja Sengers,  Marjolein Brou-
wers, Susanne Beliën, Twan Moors, 
Marc Tielemans en Jan Wolters. 

Wilt u ook deel uitmaken van deze 
werkgroep omdat het u leuk lijkt of 
omdat u goed bent in het schrijven 
van artikelen, het geven van inter-
views, het maken van foto’s of al 
het andere dat te maken heeft met 
het opzetten van een magazine. 
Dan bent u meer dan welkom.

Wilt u geen deel uitmaken van de 
werkgroep maar toch graag iets 
toevoegen aan het magazine dan 
kan dit natuurlijk ook. Alle op- of 
aanmerkingen, vragen en ideeën 
kunt u sturen naar:  
redactie@braakhuizen.eu.

Inbreng van leden

Bijdrages voor dit magazine 
ontvangen wij graag op tijd. Op 
de website zullen de deadlines 
voor het aanleveren van artikelen 
bekend worden gemaakt.

Let erop dat wij alleen foto’s kun-
nen plaatsen met de juiste kwa-
liteit. Het liefst ontvangen wij de 
originele digitale bestanden.

Voor de aanlevering van adverten-
ties van sponsoren kunt u contact 
opnemen via info@braakhuizen.eu. 
Ook als u nog geen advertentie 
hebt maar deze wel graag wilt kunt 
u mailen naar hetzelfde adres.

 

Mededelingen
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Een vereniging als Braakhuizen kan 
bestaan dankzij enthousiaste vrijwilligers. 
Het is lang niet voor iedereen zichtbaar 
hoeveel werk er verzet wordt door deze 
mensen en hoe belangrijk dit is voor 
Braakhuizen. Daarom willen wij daar 
aandacht aan besteden middels een vaste 
rubriek in dit magazine. Deze keer aan-
dacht voor: ‘De terreinbeheerders’.

Wie zijn eigenlijk de terreinbeheer-
ders van Braakhuizen?

Day Hunter, ze noemen hem bij Braak-
huizen ook weleens “The teaman”. Day is 
een sympathieke, goedlachse Engelsman. 
Hij is inmiddels al sinds enkele jaren de 
pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd. 
Over zijn echte leeftijd (inmiddels 71 
jaar) doet hij wat lacherig, maar hij vertelt 
openhartig, in het Engels, dat hij afkom-
stig is uit Noord-Engeland, ‘Wallsend’ 
welteverstaan. Een plaats die ligt in de 
buurt van Newcastle. Medio 1987 is hij 
naar Nederland verhuisd om als lasser bij 
o.a. de Daf aan de slag te gaan. Inmiddels 
woont hij alweer 24 jaar in Geldrop en 
heeft hij voor veel verschillende bedrijven 
gewerkt. Momenteel woont hij samen 
met zijn Schotse vriendin Kathleen, beter 
bekend bij Braakhuizen als ‘Kate’. Day 
verstaat Nederlanders redelijk goed, maar 
meestal praat hij toch het liefste Engels 
en vindt hij het prettig wanneer er in het 
Engels tegen hem gesproken wordt. 

René Vermeltvoort, wie kent hem bij 
Braakhuizen eigenlijk nog niet? René is 

31 jaar, momenteel vrijgezel (dames?) en 
woont ook in Geldrop. Hij stelt zich be-
scheiden op en vertelt trots dat hij al vanaf 
zijn 12e jaar bij de vereniging betrokken 
is. Hij is destijds enthousiast gemaakt 
door zijn opa,   Martien Vermeltfoort, ook 
een oude bekende bij Braakhuizen. René 
is begonnen met voetballen bij de jeugd 
en heeft daarna verschillende elftallen 
doorlopen. Daarnaast is hij actief geweest 
voor het jeugdbestuur. Inmiddels voetbalt 
hij, vanwege een kruisbandblessure, bij het 
6e  elftal van Braakhuizen en verricht hij 
ook verschillende hand en spandiensten. 
Hij heeft hierdoor weinig tijd voor andere 
hobby’s. En als hij dan wat tijd buiten 
Braakhuizen over heeft, dan is het voor de 
‘Playstation’ .

Day: “ Ik weet het niet meer precies 
hoelang geleden ik ben gekomen bij 
Braakhuizen, dit moet zo ongeveer 5 tot 6 
jaar geleden zijn. Theo Voesten, toen nog 
actief voor de damesafdeling, sprak mij 
toen aan en vroeg of ik intresse had om als 
terreinknecht bij Braakhuizen aan de slag 
te gaan. Ik twijfelde, omdat ik wat moei-
lijk ter been ben, maar besloot het toch te 
proberen en kijk, nu ben ik er nog steeds 
en ik werk met veel plezier!”.

Wanneer zijn jullie bij Braakhuizen 
en wat doen jullie daar precies?

René: “Ik ben op de maandag, woensdag 
en zaterdag actief voor de club en Day is 
er op de dinsdag, donderdag en zondag. 
We zijn er zo’n 25 uur per week mee 
bezig”. 
Day: “De dinsdag en de donderdag zijn 

wel de drukste dagen,”zegt hij lachend. 
“We verzorgen de thee voor de verschil-
lende elftallen, houden de kleedlokalen 
schoon, blazen de ballen op en controle-
ren het terrein en de netten”. René vult 
nog aan dat hij de plantsoenen bijhoudt, 
zorgt voor de veldindeling en daarnaast 
ook actief is met de verbouwing.

Zowel Day als Rene hebben het erg goed 
naar hun zin bij Braakuizen. 

Op het verlanglijstje van Day staat nog 
wel een kleine televisie; zodat hij vanuit 
het ballenhok verschillende voetbalwed-
strijden kan volgen. René vult met een 
lach aan dat een ‘playstation’ daar dan ook 
wel erg welkom zou zijn!

Zijn er nog zaken die je graag zou 
willen veranderen binnen de vereni-
ging?

Day: “ het is ongelooflijk wat mensen 
voor troep achterlaten: peuken, in de 
kleedlokalen, deze vinden we zelfs terug in 
doucheputjes. En dan die plastic bekertjes 
die vinden we overal terug, laat staan lege 
zeepflessen en zelfs kleding.
René: “het is zelfs zo dat sommige leden 
proppen toiletpapier tegen de muren 
schieten”.

De boodschap mag duidelijk zijn!   
                                                                                                                                  
Beide heren hebben het in ieder geval nog 
erg goed naar hun zin bij Braakhuizen 
en blijven graag de nodige uurtjes in de 
vereniging steken! 

Met dank aan beide!

Wat doen eigenlijk……… Onze terreinbeheerders
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Een elftal vragen
voor de trainer en de leider om ons 
allemaal op een positie neer te zet-
ten die we leuk vinden en waar we 
ook mee uit de voeten kunnen

Vraag 7 : Winnen of gezelligheid? 
Gezelligheid is voor ons het belang-
rijkste. Typerend is het voorbeeld 
dat tijdens de laatste bekerwed-
strijd onze rechtsback eens rustig 
de tijd nam om te kletsen met onze 
linkshalf, dus soms mag het wel wat 
serieuzer!

Vraag 8 : Wat vinden jullie van de 
trainingen?
Goed en ook leuk! Soms worden we 
er erg moe van, maar dat maakt niet 
uit hiervan worden we alleen maar 
beter en zullen we sneller aan het 
grote veld gewend zijn. De oefenstof 
die we krijgen is daarbij ook zeer 
leerzaam.

Vraag 9 : Kunnen jullie een komi-
sche situatie in jullie team beschrij-
ven?
We hebben een tweeling in het 

team die regelmatig hun hand-
doeken vergeten. Ook zijn ze vaak 
als laatste klaar met omkleden en 
douchen. Ja, met zijn tweeën kun je 
meer dan alleen…
Ook is het al voor gekomen dat er 
2 personen uit ons team nog wat 
deden kletsen met elkaar tijdens de 
wedstrijd.

Vraag 10 : Als je aan Braakhuizen 
denkt, denk je aan? 
Gezelligheid. Iedereen hoort erbij, 
van de jongste jeugd tot de vetera-
nen. 

Vraag 11 : Vraag aan de trainers: 
Wat maakt het trainen van dit team 
leuk?
Het is leuk om de kinderen wat te 
kunnen leren. Vooral dit jaar nu ze 
de overstap gemaakt hebben naar 
het hele veld. 
Binnen de club wordt er gewerkt 
met het jeugdplan, dus er wordt 
meer aandacht aan de jeugdafdeling 
geschonken. Ook kan onze keeper 
speciale keeperstraining krijgen. 

Wij bedanken de D3 voor dit inter-
view en wensen ze veel succes in 
de competitie.

In het volgende magazine komt een 
ander team aan de beurt. Wil je 
graag met jouw team in het maga-
zine, laat dit weten aan redactie@
braakhuizen.eu 

Team: Braakhuizen D3

Spelers/ speelsters: Jacky Chu, 
Erol Gumussoy, Roel Heyden, Thijs 
Heijden, Ryan Jagau, Jesse Leensel, 
Jasper Meulendijks, Sadiaq Adam, 
Thomas Neerrijnen, Romy Ponte-
nagel, Hans Verstappen, Benjamin 
Martens, Theun Hannegraaf en 
Lianne von Scheidt.

Trainers / Leiders: Harry Warmoes-
kerken, Jan Willem Meulendijks en 
Yvonne von Scheidt. 

Vraag 1 : Wat maakt jullie team zo 
bijzonder?
Alhoewel de meesten elkaar nog 
niet zo lang kennen is al wel te zien 
dat het een gezellig en sociaal team 
is. Het is een team waarin zowel jon-
gens als meisjes zitten en dat gaat 
heel goed samen. Je ziet ze met ple-
zier trainen en dit moet uiteindelijk 
resultaat boeken in de wedstrijden.

Vraag 2 : Hoe is jullie team tot 
stand gekomen?
De meeste spelers zijn vanuit de E 
overgekomen en spelen voor het 
eerst bij de D-tjes. Ook zijn er een 
paar nieuwe gezichten bij gekomen! 
Via het jeugdplan dat bij braak-
huizen actief is worden de nieuwe 
teams bepaald. 

Vraag 3 : Wat maakt dit seizoen 
bijzonder voor jullie team?
Dit is voor de meesten van ons het 
eerste jaar op een groot veld. De 
ruimtes zijn erg groot, we moeten 
dus veel meer lopen en dat is wel 
vermoeiend! Ook moeten we nu 
opletten dat we niet buitenspel gaan 
staan en dat is ook erg wennen.

Vraag 4 : Kunnen jullie de doelstel-

ling van jullie team beschrijven?
Op dit moment zijn we pas 2 weken 
hard aan het trainen. We hebben al 
wel twee bekerwedstrijden ge-
speeld, maar dat was vooral tegen 
2e jaars D spelers. Het belangrijkste 
is dat het een gezellig jaar wordt, 
waarin we veel kunnen leren. Als we 
hard blijven doortrainen en samen 
er een leuk en vooral goed team van 
maken dan willen we gewoon lekker 
meedraaien in de klasse waar we 
moeten voetballen.

Vraag 5 : Wat zijn jullie sterke pun-
ten?
Het team bestaat uit veel midden-
velders. Dus de meeste spelers kun-
nen zowel aanvallen als verdedigen, 
dat is erg handig. 

Vraag 6 : Wat zijn jullie zwakke 
punten?
We moeten nog wennen aan het 
grote veld, hoe we goed in positie 
staan en hoe we moeten lopen. Ons 
sterke punt heeft ook een nadeel en 
dat is dat het nog wel moeilijk wordt 
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Interview met... 
Peer Peeters
Vorige keer gaf Kees Brouwers aan 
dat hij dit interview doorgeeft aan 
Peer Peeters. Peer staat altijd klaar 
voor Braakhuizen maakt niet uit wat 
of wanneer, hij doet het. Nu staat hij 
dagelijks achter de bar in de kantine. 
Hij is al meer dan een halve eeuw lid 
van Braakhuizen. Een echte clubman 
dus.   

Naam: Peer Peeters 

Woonplaats: Geldrop  

Geboren: 12 februari 1950  

Lid van braakhuizen sinds: 1957  

Beroep: postbode    

Kinderen: Erik & Wendy en een 
kleinkind Nicky.  

Zelf gevoetbald: Altijd bij Braakhui-
zen gevoetbald waarvan totaal 10 
jaar in het eerste. Met een onder-
breking van 2 jaar in een lager elftal. 
Verder is hij ook nog 4 jaar jeugdlei-
der/trainer geweest. Hij hoort nog 
bij het 4e waar hij zo af en toe vlagt 
als hij niet hoeft te werken in de 
kantine. 

Club Nederland: Geen voorkeur 

Speler Nederland: Johan Cruijff 

Club buitenland: Barcelona vanwe-
ge het “totaal” voetbal. 

Speler Buitenland: Ronaldo (Real 
Madrid)  

Mooiste wedstrijd: Bij Braakhuizen 
tegen de Dijkse Boys seizoen ‘68/’69. 
Dat was de laatste keer dat Braak-
huizen 1 kampioen werd. Mooiste 
wedstrijd ooit finale EK ‘88 : Neder-
land - Rusland.  

Mooiste doelpunt: Van Basten in 
diezelfde wedstrijd.  

Jeugdidool: Willem van Hanegem  

TV/ Radio/ Muziek/ Boek/ Tijd-
schrift: Niet echt in geïnteresseerd. 

Waarom Braakhuizen: Ben daar 
geboren en getogen.  

Selectie: Vorig jaar na een goede 
voorbereiding een tegenvallend 
seizoen.   

Verwachtingen van dit seizoen: 
Hoop dat ze nu beter gaan draaien 
of in ieder geval het voetbal dat ze 
in de voorbereiding laten zien door 
kunnen trekken.  

Hecht team: Als het resultaat goed 
is is er bijna altijd sprake van een 
hecht team. De inzet voor elkaar en 
omgang met elkaar moeten goed 
zijn. Verder is samen een pilsje pak-
ken ook belangrijk.   

3e Helft: Goed voor de teambuilding. 

Damesvoetbal: Jammer dat Braak-
huizen geen dameselftal meer heeft.

Kampioen 2010/2011: Is nog te 
vroeg in het seizoen om te zeggen 
maar hoop dat Braakhuizen kam-
pioen word omdat dat al zo lang 
geleden is. 

Van Nederland: Ajax, sterke en 
ongeveer dezelfde selectie als vorig 
jaar verder goed aangevuld met 
nieuwe spelers. Ik vind Frank de Boer 
een goede trainer. 

Degradatiekandidaat: Zou ik niet 
weten.   

Kantine: De kantine is goed opge-
knapt wat veel fijner werkt. Ik vind 
dat ik veel respect verdien om met 
zo’n collega’s achter de bar te wer-
ken want door de rondborstigheid 
van de vrouwelijke collega’s is de 
ruimte beperkt achter de bar. 

Aan wie geef je dit interview door? 
Randy Jagroep, omdat hij al een 
tijdje bij het eerste voetbalt en hij 
daarbij ook nog jeugdleider/trainer 
is.

en werkruimte voor de terreinknechten 
(Die het wel heel goed hebben in die luxe 
fauteuils). Ook is er een opslag voor de 
spullen van de kantine en een wasruimte 
gerealiseerd. Tevens is er een vaste over-
kapping gebouwd waaronder je droog 
kunt staan wanneer je naar de wedstrijden 
op het hoofdveld gaat kijken.
Een groot project zoals dit vergt een 
goede organisatie en voorbereiding, hier-
voor werd een aantal maanden terug een 
bouwcommissie opgesteld.              

de toch al wel gedateerde kleedlokalen van 
onze club slopen en er een nieuwe, mooi-
ere maar vooral een gebruiksvriendelijkere 
accommodatie op terug plaatsen.

Dit is vandaag de dag dan ook gerea-
liseerd en op dit moment worden de 
kleedlokalen alweer intensief  gebruikt. De 
nieuwe accommodatie heeft een compleet 
andere opzet en inrichting. Er is een gro-
tere ruimte gekomen voor de verzorger 
van de selectie. En meer voorzieningen 

De verbouwing;
 
Zo rond half  februari afgelopen jaar 
was het dan zover. De oude kleedlokalen 
konden niet meer gebruikt worden en 
iedereen moest zich gaan omkleden en 
douchen bij het oude gedeelte van vv 
Geldrop. Inmiddels maakten zij al volop 
gebruik van hun eigen nieuwbouw. Na-
tuurlijk was er niemand echt blij mee om 
hier naar toe te lopen, maar wisten we wel 
dat het om een goed doel ging. Namelijk 

Een terugblik op de verbouwing. en een groot bedankt aan iedereen  
die zijn steentje heeft bijgedragen.
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    Deze bestaat uit de personen Martien 
Geeven, Ad van Gerwen en Richard van 
de Rijt. Natuurlijk zijn er veel meer men-
sen bij betrokken geweest. Toen we Paul 
van Gerwen en Martien Geeven vroegen 
te benoemen we er allemaal bedankt 
moest worden kwam er een opsomming 
van namen en bedrijven, te veel om apart 
te benoemen en bovendien zou het verve-
lend zijn als er iemand vergeten zou wor-
den. Duidelijk mag zijn dat Braakhuizen 
blij is met iedereen die aan de verbouwing 
heeft bijgedragen. Gelukkig vernamen wij 
dat er ook behoorlijk wat afgelachen is. 
‘’Samen naar de Ikea, €1,- ontbijtjes eten 
en met Peer-pinpas onder beveiliging weer 
naar buiten.’’ geeft Paul aan.

De voorbereiding;

Voordat ook maar iets kan en mag gebeu-
ren moet er al van alles geregeld zijn. Zo 
zijn er vergunningen en toestemmingen 
nodig vanuit de gemeente. Moet er een 
bestek bestaan en dienen er bouwteke-
ningen te zijn waarop vermeld staat hoe 
er gebouwd moet worden. Het bestek 
en de tekeningen werden na het aanleve-
ren onder leiding van Toon Adriaens bij 
braakhuizen ingezien en daar waar nodig 
aangepast. Hierna ging alles naar de ge-
meente, die goedkeuring moest verlenen 
zodat er daadwerkelijk begonnen mocht 
worden met de bouw. Na de voorberei-
ding viel Toon uit wegens ziekte, mede 
namens de bouwcommissie wensen wij 
hem veel beterschap.

Het verloop:

Nadat alle formaliteiten rond waren kon 
men beginnen met slopen. Hierbij werd 
platgegooid wat nodig was en stonden 
enkel de kantine en de aangrenzende oude 
kleedlokalen nog overeind. 

Van deze kleedlokalen werden wel de 
buitenmuren afgebroken zodat uiteindelijk 
van de buitenkant alles hetzelfde aan-
zicht kreeg. Deze ruimtes werden daarna 
gerenoveerd tot de opslagruimte voor de 
kantine, de wasruimte en de technische 
ruimte. Deze ruimtes zijn aan de binnen-
kant gerenoveerd door onze braakhuizen 
mensen zelf. Hieraan hebben de maan-
dagochtendploeg en het kantine personeel 
hard meegewerkt. Samen met de personen 
die materialen hebben geleverd of  op 
andere manieren hebben bijgedragen.

In de nieuwbouw werd er door de 
bedrijven ook hard gewerkt en kreeg de 
fundering al vorm. Waarna het metselwerk 
uit de grond omhoog kwam. Toen het 
metselwerk klaar was en de kozijnen erin 
stonden kon iedereen al goed zien hoe het 
complex er uit zou gaan zien. De ruimtes 
werden ingedeeld en het dak kwam erop. 
Hierna kon er verder gewerkt worden aan 
de technische installaties (denk hierbij aan 
stroom, water, gas, cv en luchtbehande-
ling). Ondertussen konden de tegelzet-
ters/leggers aan de gang en werden er 
ramen geplaatst. De overkapping werd 
gebouwd en er was al begonnen aan de 
renovatie van de bar en een grondige 
schoonmaak van de kantine. Hierin was 
ook al flink overleg geweest met verschil-
lende brouwers maar uiteindelijk werd dat 
allemaal van tafel geveegd en deed Braak-
huizen dit ook in eigen beheer. Zo werd 
de voorkant van de bar opnieuw bekleed, 
werden de kasten en oude koelers verwij-
derd en werden deze ruimtes voorzien van 
nieuwe kasten. De muziekinstallatie kreeg 
een nieuwe plaats en er kwamen nieuwe 
drankkoelers. 

Na de schoonmaak van de rest van de 
kantine en het schilderwerk wat is uitge-
voerd. Werd de entree aangepast (waar het 
tassenrek verplaatst is naar de overkap-
ping) en kwam er een nieuw barblad op, 
waarmee het kantinepersoneel gemak-
kelijker kan werken. Tot slot stelde de 
stichting Vrienden van Braakhuizen geld 
beschikbaar om de tafels en stoelen op te 
kunnen knappen. 

‘’Op dat moment dachten we klaar te 
zijn en wilden we de kleedkamers weer in 
gebruik nemen, echter had de leverancier 

van het kleedkamerinterieur een tekort 
aan beugels om de banken op te hangen. 
Helaas zorgde dat voor wat extra ver-
traging.’’ aldus Martien Geeven. Al met 
al is de bouwcommissie tevreden over 
de voortgang en het resultaat. Hierbij 
heeft zeker meegespeeld dat men bij vv 
Geldrop kon kijken hoe de nieuwbouw 
daar gerealiseerd werd. De goede en 
minder goede punten zijn in het project 
meegenomen. 
Onze club heeft nu weer een mooie en 
nette accommodatie, waar we weer een 
tijd mee vooruit kunnen. S.V. Braakhuizen 
dankt nogmaals alle betrokken mensen en 
bedrijven voor hun bijdrage hieraan!

Een reactie:

De redactie ontving op de valreep nog een 
reactie van een onbekende bron:

‘’Als anonieme observeerder ben ik in de va-
kantieperiode een paar keer gaan kijken bij het 
opknappen van de accommodatie van onze ver-
eniging. Wat direct opvalt zijn dezelfde smoelen 
die je steeds tegenkomt. Smoelen die er niet echt 
bruiner op werden; het (vakantie)weer in Neder-
land was bagger en we verdenken er sommigen 
van dat ze hun vakantie “geprikt” hebben op een 
moment dat ze voor de klussen bij Braakhuizen 
even gemist konden worden. In ieder geval stonden 
ze in de vakantieperiode altijd klaar!! Echter, als 
je dan met die mensen aan de praat raakt, hoor je 
dat zij niet alleen op de barricaden stonden doch 
dat een behoorlijk grote groep mensen een steentje 
heeft bijgedragen bij de werkzaamheden Het is 
dan ook (te) gevaarlijk om namen te noemen van 
mensen die een klein of  groot steentje hebben bij-
gedragen (we willen niemand vergeten of  te veel/
weinig eer meegeven). Wat opvalt, is dat er soms 
hulp uit onverwachte hoek kwam en de vrijwil-
ligers “zuinig en inventief ” waren!! 

Gesteld kan worden dat de s.v. Braakhuizen zich 
weer eens bewezen heeft als een échte vereniging. 
We moeten dan ook iedereen die heeft geholpen 
bedanken; of  dat nu via een stukje tekst in de 
Magazine is of  (hopelijk) er met alle vrijwilligers 
een pintje op drinken. Als goede informant weet 
ik dat het verenigingsbestuur en het stichtings-
bestuur al zitten te broeien op een manier om 
de vrijwilligers te bedanken, wellicht is dat –bij 
het verschijnen van dit Magazine- al gebeurd. 
Ik vermoed dat het dan op z’n “Broakhuizens” 
weer behoorlijk gezellig kan worden. Toch lekker 
om bij zo’n clubke te kunnen horen…..’’




