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Intocht Sinterklaas in De Heurne

Terugblik 2008: Optredens en
activiteiten

‘Kerstkaart en nieuwjaarswens’

De Heurne 29-11-2008 - Waar een voorafgaand
optreden niet toe kan leiden... Twee weken geleden
werden we aangesproken door een hulppiet van de Sint
in Dinxperlo. ...Of we ook in het naburige de Heurne de
intocht even wilden begeleiden. Natuurlijk doen we dat
graag voor Sinterklaas.

Braamt 14 -12-2008 - Komende week dag hebben we
onze laatste repetitie het jaar. Dit komt omdat
kerstavond en oudejaarsavond op onze repetitieavond
vallen. In het nieuwe jaar gaan we op januari nog 1 keer
oefenen voor ons komende optreden op de Pronkzitting
van De Paverts in Zeddam. Blijf gezond en hou alle
vingers heel...... Via deze weg wensen wij iedereen
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2009!

We hebben in de Heurne als orkest een bijzonder leuk
optreden gehad op deze zaterdagmiddag. Het weer was
kil maar gelukkig ook droog. De pieten zorgden voor
leuke stunts en we werden met een platte wagen door
het dorp getransporteerd. Nadien was ook nog een
vermakelijke bijeenkomst van de Sint met de kinderen in
de zaal van "Café Bruggink". Voor herhaling vatbaar zou
ik zo zeggen!

Intocht Sinterklaas in Dinxperlo
Nieuwe gepimpte kar valt niet bij
iedereen goed…
Braamt 06-12-2008 - René heeft de kar die we voor het
vervoer van m.n. het slagwerk gebruiken een beetje
laten pimpen. Dit eigen initiatief viel niet bij iedereen
even goed.... (zie foto).
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Dinxperlo 16-11-2008 - Op een droge maar kille
zondagmiddag hebben we in een beperkte bezetting de
intocht van de Sint in Dinxperlo muzikaal ondersteund.
Voor ons was dit de eerste keer dat we zoiets deden en
we hebben speciaal daarvoor nog enkele
Sinterklaasnummers aangeschaft en kort ingestudeerd.
De Sint was er wel blij mee. Het Sinterklaascommittee
had ook veel werk gemaakt van deze intocht. Er was van
alles te doen. Een uitzonderlijk groot aantal bezoekers
kwam toch even kijken om de goedheiligman welkom te
heetten.

Prins Rob treedt af op pronkzitting van
C.V. "de Paverts"
Zeddam 15-11-2008 - Voor de derde keer hebben we in
november de pronkzitting van C.V. "de Paverts"in
Zeddam mogen begeleiden. In Hotel "Ruimzicht" trad
prins Rob af in een bijzonder onderhoudzame
pronkzitting met leuke buuts (zie ook
Montferlandnieuws). Ook wij kunnen met tevredenheid
terugzien op een onze prestatie die avond. Diverse
bezoekers hebben ons na afloop over de begeleiding
gecomplimenteerd. Met name de keuze voor niet
gebruikelijke Carnavalsnummers als "Proud Mary", "de
Nooduitgang" en "Guantanamera" vielen daarbij zeer in
de smaak. Bij het aftreden zongen prins Rob en zijn twee
adjudanten nog een lied met als titel "Carnaval, ik hou er
zo van". Daarin bedankten zij ook ons voor de
onvergetelijk mooie dag met het straatversieren vorig
jaar. Dat gevoel is ook wederzijds!

Jorg en Suzan hebben een zoon!
Zeddam 03-11-2008 - Vanochtendvroeg zijn onze leden
Jorg en Suzan de gelukkige ouders geworden van een
wolk van een zoon. Zijn naam is Tygo. Wij wensen hen
met z'n drie-tjes veel geluk en gezondheid toe. Als groep
hopen we uiteraard dat de kleine snel mee kan naar
onze optredens...

Serenade voor Tygo
Zeddam 05-11-2008 - Op onze repetitieavond hebben
we een korte serenade gegeven en een bord geplaatst
bij het huis van Tygo en zijn ouders. Ook waren
natuurlijk opa en oma Huntink daarbij
vertegenwoordigd. Volgens Jorg zou Tygo bij het horen
van "I've got the music in me" met een blik van
herkenning hebben opgekeken en het nummer met de
voetjes al bewegend hebben meegedaan.

P.s. Uiteraard ook onze felecitaties naar Hans en Lidy
Huntink. Zij mogen zich nu Opa en Oma noemen!

René van Westerop ziet Abraham
Stokkum 19-10-2008 - Met nog het feest van de vorige
avond in de benen hebben we René van Westerop een
serenade aan zijn huis gegeven. Hij is nu officieel
opgenomen bij de oude garde. Van harte proficiat René!
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Heel leerzaam en net geen vijfde op ONK
Leidschendam

Marlies en René van Westerop 25 jaar
getrouwd
Netterden 17-10-2008 - In zaal Terhorst in Netterden
gaf het zilveren paar op deze vrijdagavond een
fantastisch feest. Uiteraard ontbraken wij daar niet
omdat René bij ons op de grote trom speelt.

Leidschendam 28-09-2008 - Vandaag was het dan
eindelijk zover! Vier keer moesten we voor het "echie"
voor een echte jury optreden. Het weer in
Leidschendam was fantastisch en de concurrentie ook!
We hebben zelf onze optredens goed uitgevoerd en
kunnen hierop met een goed gevoel terugzien. Helaas
waren onze beste optredens die dag niet op het
hoofdpodium waar de belangrijkste beoordeling
plaatsvond. Dat heb je wel eens....
De organisatie van het ONK was niet even goed als we
hadden verwacht. Zo werden bij de einduitslag alleen de
eerste vijf genoemd en, daar waren wij niet bij. De
eindbeoordeling wordt pas later naar ons toegezonden
zodat we eigenlijk niet precies weten welke plek we
hebben behaald. Alhoewel we zeker niet de illusie
hadden hoge ogen te gooien waren we daarin toch
teleurgesteld.

We hebben het zilveren paar die avond een oefentrom
aangeboden en verzocht deze vooral goed te
bestuderen en niet weg te gooien!

We hebben echter natuurlijk wel veel plezier gehad en
veel ervaringen opgedaan waarmee we de komende tijd
iets kunnen. En dat was toch uiteindelijk onze opzet van
deze deelname aan het ONK!
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De laatste nootjes

Braomps Kabaal bij Optimaal FM!!

Zelhem 24-09-2008 - We hebben de laatste
voorbereidingen getroffen voor ons aankomend
optreden in Leidschendam. Tijdens de pauze van de
laatste repetitie zijn er ook nog attenties gegeven aan
een tweetal mensen, t.w.: muzikaal leider René Kuster
en aan invalkracht Ron Simons. René werd bedankt voor
zijn inzet voor de groep het afgelopen jaar. Ron werd in
het zonnetje gezet omdat hij ons in Leidschendam wil
ondersteunen op trombone. Via deze weg nogmaals
onze dank aan Ron en René!

Zeddam 16-09-2008 - Op deze avond was er tussen
19.00 en 20.00 uur op zender Optimaal FM (de regionale
zender van de Graafschap/Liemers) een uitzending van
het populaire "Okidoki Radio" waarbij wij als dweilorkest
gevraagd werden mee te doen. En dat deden we
uiteraard graag!

P.s. Er is ook een kort artikel gepubliceerd over ons
aankomend optreden in het Montferland Nieuws.

Nieuwe groepsfoto's en foto's van leden
Braamt 21-09-2008 - De groepsfoto's en de foto's van
de afzonderlijke leden die onlangs gemaakt zijn, zijn
vanaf heden ook op deze website te zien. Het resultaat
is het bekijken waard (zie knop "Leden").
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In de uitzending waren van ons dweilorkest Jörg en
Petra aanwezig en zij werden stevig ondervraagd. Zij
moesten alles vertellen hoe het gaat in een dweilorkest
en natuurlijk ook over het aankomende ONK in
Leidschendam.

Chantal en Hans (Wissink) geballoteerd!
Braamt 10-09-2008 - Chantal van Rekum-Nijland is, na 3
maanden op trompet (Chantal) meegeoefend te
hebben, door de groep geballoteerd en heeft zij zelf ook
besloten om als nieuw lid tot ons dweilorkest toe te
treden. Hartelijk welkom Chantal!

Hans Wissink heeft, na ruim een jaar als invaller op
trombone met ons meegespeeld te hebben, besloten
om nu ook lid te worden. Hans werd door de
groep geballoteerd. Nogmaals hartelijk welkom Hans!

kanshebber, maar, we verwachten wel dat het voor ons
een bijzondere en leerzame dag zal worden. De
voorbereidingen die we nu serieus gaan doen en de
ervaring van die dag kunnen we weer gebruiken voor
onze toekomstige optredens. En wie weet, slepen we er
toch nog een leuke notering uit…!

Dweildag Zutphen is en blijft een
aanrader
Zutphen 06-09-2008 - Na een aantal jaren niet te zijn
geweest hebben we ons nu weer voor vierde keer in
Zutphen bij de dweildag gepresenteerd. Terwijl in de
ochtend de regen nog met bakken uit de hemel viel brak
net bij de start van de dweildag de zon door en
verwarmde de gezellige binnenstad. Mede daardoor
waren alle terrassen en straten goed gevuld met
bezoekers. Deze konden de dweilmuziek die door
meerdere dweilorkesten werd gespeeld zeer waarderen.

Voorbereiding Open Nederlands
Kampioenschap Dweilen
Braamt 10-09-2008 - Op zondag 28 september wordt in
Leidschendam het Open Nederlands Kampioenschap
voor dweilorkesten gehouden. We willen dan een gooi
doen naar deze officiële titel.
We hebben nog niet eerder aan een dergelijke
competitie meegedaan en de andere orkesten die
meedingen naar de titel hebben al de nodige titels
binnengehaald. Dat maakt ons niet direct een grote
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Vermeld dient te worden dat we als groep zeer
dankbaar waren voor de uitstekende invalbeurt van
Johan (anders hadden we dit mooie optreden moeten
missen...).

Lustrum-optreden op avondtweedaagse
bij Den Ooiman
Doetinchem 04-09-2008 - Voor de vijfde keer in
successie (eerste lustrum) hebben we bij Den Ooiman de
deelnemers aan de wandeltweedaagse ingehaald. Net
als voorafgaande jaren is dat altijd weer een dankbaar
optreden om deze mensen feestelijk bij hun aankomst
bij Den Ooiman in te halen.

Muziek- en Theater Festival Achterhoek
Ballooning
Sinderen 31-08-2008 - In het laatste weekend van
augustus was er weer het jaarlijkse Achterhoek
Balloonning in Sinderen.
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Op dit evenement zijn ruim 17.000 bezoekers komen
opdagen. In hetzelfde weekend was er, voor het eerst,
ook een Muziek- en Theater Festival georganiseerd waar
ook Braomps Kabaal mocht komen optreden. Het viel
qua drukte erg mee (er waren ook veel andere
evenementen op datzelfde moment in de regio), maar
het was toch gezellig waar diverse artiesten optraden en
het publiek nog even lieten nagenieten!

Hans Huntink ziet Abraham
Braamt 07-08-2008 - Lang heeft hij er naar uit gezien
maar nu is het eindelijk zover.... Hans Huntink is
eindelijk vieftig!

Ook nu blijkt weer dat we als groep toch best een leuk
stukje muziek neerzetten en daarbij ook plezier
uitstralen. Voor ons was dit optreden het laatste
voordat we met vakantie gaan. Hopelijk weten we na de
vakantie de draad dan weer net zo op te pakken als dat
we het nu gaan laten vieren.....
Om klokslag middernacht hebben we hem en zijn vrouw
Lidy met een gezamenlijk optreden van Braomps Kabaal
en de Wiksbossels een muzikale serenade gegeven. Op
zijn huisadres, ons honk, zal hij aankomende vrijdag nog
een spetterend feest gaan geven, geheel in zijn eigen
Cubaanse stijl.....

Nijmeegse Vierdaagse: De dag van
Groesbeek!
Groesbeek 17-07-2008 - Net als vorig jaar stonden wij
weer in Groesbeek en ook nu was het weer een groot
feest!

Er zit weer muziek in de binnenstad van
Lochem
Lochem 19-07-2008 - Voor de vierde keer in successie
hebben we in de binnenstad van Lochem muziek
gemaakt. Het weer was echter niet al te best, maar kon
toch geen spelbreker zijn. Ook nu weer stonden we
soms in de stromende regen , onder afdakjes, onze
nummers gewoon door te spelen.... Het winkelend
publiek en de mensen op de terrassen konden dat zeer
waarderen...
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Tegenover ons stond een groep uit Amersfoort dat in
tegenstelling tot het voorafgaande jaar hun dweilorkest
had thuisgelaten (dit was erg teleurstellend, temeer het
samenspeel/afwisseling van muziek vorig jaar zo
uitstekend verliep....). Maar goed, we moesten dus nu
de kar geheel zelf trekken, en, met de steun van het
zittend publiek ging dat toch uitstekend. De ruim 37.000
voorbijtrekkende wandelaars werden Groesbeek
gewoonweg ingeblazen...

CD presentatie "Montferland dweilt"
’s-Heerenberg 12-07-2008 - Zo'n 9 dweilorkesten met
in totaal 150 muzikanten uit de gemeente Montferland
hebben deelgenomen aan het initiatief van
geluidsstudio Alofs om gezamenlijk een CD te maken.
En.. het resultaat mag er zijn!

Onderweg werden we regelmatig door de regionale
radiozender OPTIMAAL FM voor een impressie gebeld
en we hebben Daniëlle ook muzikaal ontvangen. We zijn
erg benieuwd naar deze impressies omdat wij deze zelf
niet direct konden horen. Voor een indruk verwijzen we
naar hun website (www.optimaalfm.nl)
Na een lange en vermoeiende dag hebben we nog
gezamenlijk uit gegeten. Moe maar voldaan zijn we
huiswaarts gegaan. Voor ons is daarmee het seizoen nog
niet geheel afgesloten. Een optreden in Lochem wacht
ons nog komende zaterdag en daarna nog een laatste
afsluitende repetitie.

Nieuwe groepsfoto maken

Op deze ietwat kille maar droge zaterdagavond droegen
alle orkesten nog een keer life de nummers aan elkaar
en aan het aanwezige publiek voor. Wij konden op deze
avond optreden dankzij de invalbeurt van Dennis
Wissing (warvoor onze oprechte dank Dennis!) Het was
gezellig druk bij Café "de Peer" in 's-Heerenberg. Na alle
groepsoptredens werden de muzikanten getrakteerd op
meeslepende soul van een Soulband.

Braamt 16-07-2008 - Het is alweer een tijdje geleden
dat we een groepsfoto van ons dweilorkest hebben
gemaakt waarop ook iedereen die op dat moment lid
was ook aanwezig was. Met Photoshoppen was is
natuurlijk nog wel het e.e.a. mogelijk maar dat is niet
naar ieders tevredenheid (en terecht lijkt ons).
Na maanden van zorgvuldig plannen is op deze avond
iedereen aanwezig en hebben we Geert Jansen bereid
gevonden om een fotosessie te maken. Na de vakantie
zijn de resultaten ook op deze website terug te vinden!
Wordt vervolgd dus....
Uiteindelijk werden om 24.00 uur de CD's te koop
aangeboden. Hebt u interesse in deze CD? Neem dan
contact op via ons centraal contactpunt op deze site. De
prijs van dit unieke werk is 15 euro.
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Doesburgse Braderie (Doesburg
Binnenste Buiten) 2008
Doesburg 09-07-2008 - Op woensdagavond hebben we
voor de vierde keer in successie op de braderie in
Doesburg een leuk en goed optreden verzorgd.
Op één van de mooiste braderieën van de regio waren,
ondanks het kletsnatte weer, toch nog redelijk wat
mensen op de been. We hebben geprobeerd de
stemming er bij hen in te houden door hen te trakteren
op enkele nummers uit ons vernieuwde repertoire
(nummers die we ook ten gehore gaan brengen bij het
aankomende NK in Leidschendam).
Het was leuk te zien dat toch redelijk wat mensen
bleven staan luisteren in de stromende regen.
Eerlijkheidshalve moet echter wel gezegd worden dat
we veel meer tot ons recht zouden komen met een
locatie meer in het centrum.

Generale met "Hanska Band"
Warnsveld 25-06-2008 - Op onze repetitieavond zijn we
richting Warnsveld vertrokken om daar bij de fam.
Woestenink de generale te oefenen voor ons komende
optreden met de "Hanska Band" in Toldijk (zie ook 1706-08: aanvraag voor optreden "Hanska Band").
Noot: Het is fijn dat we elk jaar weer door de organisatie
van Doesburg Binnenste Buiten gevraagd worden voor
dit optreden. Het geeft aan dat zij tevreden zijn met
onze bijdrage tot dit festijn. En dat gevoel is wederzijds!

Optreden met "Hanska Band"
Toldijk 29-06-2008 - Op zondagmiddag, vroeg in de
middag, hebben we een mooi optreden verzorgd bij
jeugdsoos "Flophouse" in Toldijk. Voor een naar
schatting 1.000 koppig publiek speelde de "Hanska
Band" oude nummers uit het repertoire van het
bekende duo "Hanska". Bij dit concert hebben we drie
nummers begeleid en dat werd zeer goed gewaardeerd.
Voor ons was het een mooie en bijzondere ervaring
waarvan we uiteraard hebben genoten
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Het was een bijzondere gebeurtenis met een "veul skik"
en "veul decibellen" in een kleine ruimte. De
ingestudeerde werken waren allemaal in een andere
toonsoort dan we ons hadden voorbereid. Desondanks
pasten we ons aan en na een paar keer spelen klonk het
steeds beter! We hebben allemaal een CD gekregen om
ons thuis nog verder voor te bereiden.

Intocht 11e wandelvierdaagse Braamt
Braamt 20-06-2008 - De 11e wandelvierdaagse van
Braamt is wederom afgesloten met een muzikale intocht
dat door Braomps Kabaal verzorgt werd. Ruim op tijd
hadden de 150 deelnemers zich verzameld op het terras
van "de Olde Boerderi-je". Van daaruit werd in optocht
naar het sportpark van voetbalvereniging St Joris
vertrokken. De organisatie kan terugzien op een goed
verlopen evenement.

Snoezeldag Aalten levert nieuwe
kampioen!
Aalten 14-06-2008 - Op een sportterrein net buiten
Aalten werd door zorginstituut "Estinea" een Sport- en
Snoezeldag georganiseerd. Braomps Kabaal mocht dit
evenement begeleiden.
Muziek maken voor deze mensen is altijd een zeer
dankbare zaak. Onze nummers werd telkens met
applaus ontvangen en sommigen deden hartstochtelijk
met ons mee. Uiteindelijk leverde de sportdag een
kampioensploeg op die een heuse grote
kampioensbeker mocht ontvangen. De speaker kon deze
de dag niet mooier afsluiten met de woorden :"deze dag
leverde eigenlijk geen verliezers op, alleen maar
winnaars....."

Aanvraag voor optreden "Hanska Band"
Braamt 17-06-2008 - We hebben recentelijk een
aanvraag ontvangen om op te treden in het
voorprogramma van "Normaal". Op zondagochtend 29
juni moeten we in Toldijk met de "Hanska band " een
optreden verzorgen. Voor meer informatie zie
www.flophouse.nl. We gaan de komende repetities
oefenen om dan enkele nummers van het Hansaduo
mee te kunnen spelen. Voor ons is dit een mooie
uitdaging.
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Kabalist van het jaar 2008: René Kuster
Braamt 31-05-2008 - Tijdens het 12½ jarig
huwelijksfesst van René en Erica is René extra in het
zonnetje gezet. Hij ontving daar de onderscheiding "
Kabalist van het jaar 2008".

René heeft de onderscheiding gekregen omdat hij al 10
jaar lang de algehele muzikale leiding heeft van het
orkest en een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot
wat het orkest momenteel is. Daarnaast doet René ook
het beheer van de website en is hij nog actief is in de
muziekcommissie. Braomps Kabaal maakt dan ook een
belangrijk onderdeel uit van het leven van René. Erica
werd daarbij ook expliciet bedankt voor het feit dat zij
(en de kinderen) René zoveel moet missen.

CD Opnames "Montferland dweilt"
Zeddam 12-05-2008 - Op deze tweede Pinksterdag
hebben we in de namiddag en avond de CD-opnames
gedaan voor de CD "Montferland Dweilt".
In Studio Alofs te Zeddam zijn in de vijf uur die ons
beschikbaar stonden maar liefst 5 nummers op band
gezet. Een prestatie waar we als groep met een zeer
voldaan gevoel op terug zien! Dat bleek ook toen we
gezamenlijk de nummers na afloop nog eens terug
hoorden. Er ontstond zowaar een spontaan applause..!

René en Erica 12½ jaar getrouwd
Braamt 31-05-2008 - René en Erica hebben op
zaterdagavond in het Ruimzicht te Zeddam hun 12½jarig
huwelijksfeest gevierd.

Uiteraard wordt het resultaat nog verder afgemixed
door Huub Alofs. We zijn dan ook heel benieuwd naar
het eindresultaat, dat op zaterdagavond 12 juli in 'sHeerenberg (Restaurant de Peer) aan het publiek zal
worden gepresenteerd.

Op de feestavond speelde het dou "Para Interno", dat
met overwegend Spaanse liederen voor een apart
sfeertje zorgde. Op deze feestavond kon uiteraard
Braomps Kabaal niet ontbreken. Het orkest verraste het
jubileumpaar met een in het geheim ingestudeerd
nummer "Celebration".

Bourgondies Voetbal Spektakel

Nieuw aspirantlid: Chantal Nijland
Braamt 21-05-2008 - Op de repetitie-avond hebben we
een nieuw aspirantlid welkom geheten: Chantal Nijland.
Chantal speelt op Trompet.
De eerste repetitie van Chantal verliep voorspoedig,
terwijl ze toch al een aantal maandjes weer geen muziek
meer had gemaakt(altijd even wennen). Als de
gebruikelijke ballotage positief verloopt en Chantal ook
zelf tot de groep wil toetreden, zijn we weer goed
vertegenwoordigd in de trompetten.
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Babberich 10-05-2008 - Op een mooie maar hete
zaterdagmiddag hebben we gespeeld tijdens het
voetbaltoernooi van SV Babberich. Alhoewel velen niet
op ons zaten te wachten (feestavond ervoor, warm
weer, voetbalwedstrijden spelen en de nacht ervoor
weinig geslapen) hebben we er toch het beste ervan
gemaakt. Met name het spelen in de kantine en op het
podium in de feestzaal viel in de smaak.

Artikel over aanstaande CD-opnames
Zeddam 07-05-2008 - We nemen als dweilorkest deel
aan een initiatief van Studio Alofs in Zeddam om een CDopname te gaan maken van alle Montferlandse
dweilorkesten. Van deze cd-opnames is een persbericht
geweest in het Montferlandnieuws.
Wij duiken op tweede pinksterdag de studio in. De CDpresentatie zal op 12 juli zijn, maar dat zullen wij als
orkest niet mee kunnen maken (wegens andere
verplichtingen).

Jörg en Suzan trouwen

Rob ziet Abraham
’s-Heerenberg 24-04-2008 - Rob Nederhoff heeft op
deze avond in Café de Snor in 's-Heerenberg een feest
gegeven ter gelegenheid van het feit dat hij een dag
later 50 jaar oud zal worden. Het was een geweldig
gezellig feest en we moesten ons in jaren 70 stijl
verkleden. Ook de voorzitster van de
supportersvereniging van Braomps Kabaal ontbrak op
zijn feestje niet.

’s-Heerenberg 25-04-2008 - Jörg en Suzan zijn op deze
vrijdagmiddag met elkaar getrouwd in het gemeentehuis
in 's-Heerenberg. Zo is het eerste huwelijk ontstaan
tussen 2 leden van Braomps Kabaal.
Na de plechtigheid kreeg de vader van Jörg een
onderscheiding van de burgemeester van de gemeente
Montferland. Vervolgens vertrok het gezelschap richting
Kasteel Bergh. Bij het binnenkomen van de poort
werden ze echter opgewacht door een koperkwartet
(waarvan 3 Kabalisten), die hen op een gevoelig "Il
Silenzio" trakteerde. Voor het koperkwartet was het een
kleine moeite maar het pasgetrouwde stel was er wel
zichtbaar mee ingenomen...

Veel feesten
Braamt 23-04-2008 - We hebben op dit moment veel
festiviteiten van leden van het dweilorkest. Het is
daarom natuurlijk wat rustiger met de (overige)
optredens. De agenda loopt echter in de rest van het
jaar weer aardig vol.

Nieuwe nummers uit het
bigbandrepertoire
Braamt 30-03-2008 - Zoals elk jaar richten wij ons in het
voorjaar weer op het komende (zomer-)seizoen. Daarin
zijn verschillende optredens in het vooruitzicht waarbij
het bigbandrepertoire ook heel goed tot zijn recht komt.
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De nieuwe nummers hopen we in de aankomende tijd
ten gehore te brengen.

(Markwin Buiting) erg dankbaar dat we ze hebben
mogen krijgen.

Opvallend is, dat we als dweilorkest steeds meer naar
deze muziekstijl neigen. Bigband muziek is mooier om te
horen en het biedt ons ook meer uitdagingen. Ook het
publiek weet deze nummers over het algemeen zeer te
waarderen.

Paasvuur Landal Greenparcs
Stroombroek
Braamt 23-03-2008 - Net als twee jaar geleden hebben
we het paasvuur bij recreatiecentrum Palestra bij
Stroombroek (Braamt) op eerste paasdag muzikaal
omlijst. In een koude maar niet onaangename
paasavond zijn we de ruime 100 aanwezigen voorop
gegaan in een fakkeloptocht vanaf het recreatiecentrum
Palestra.
Op de paasvuurlocatie was een gezellige koek-enzoopie-tent ingericht. De sfeer was er prima en de
mensen deden zich te goed aan onze muziek, de warme
chocolade, de Jägermeister en het vlammende
paasvuur.
Nadien hebben we met een kleine afvaardiging nog even
nageborreld in het kleine café in het recreatiecentrum
van Palestra. Uiteraard hebben we daar nog even wat
sfeer gemaakt!

Foto's uut Pavertsdarp
Zeddam 05-03-2008 - We hebben meer foto's
ontvangen van het dweilen met de afgelopen Carnaval
in Pavertsdarp (Straatversieren in Zeddam). Het zijn
mooie foto's geworden en we zijn de fotograaf
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Halfvastenoptocht Angerlo
Angerlo 24-02-2008 - Voor het eerst hebben we in
Angerlo de Halfvastenoptocht muzikaal begeleid. Het
weer viel enigszins tegen (het beloofde
voorjaarszonnetje bleef uit), maar dat hinderde het
publiek geheel niet om met grote aantallen de optocht
te gaan aanschouwen. Met zo'n tien dweilorkesten en
een groot aantal fantastische wagens was de optocht
een lust voor zowel het oor als het oog.
Na de optocht hebben we ons als dweilorkest
teruggetrokken in de feesttent. Daar hebben we als
enige nog een setje gespeeld, wat door het publiek zeer
werd gewaardeerd. Helaas had de spelende top40-band
geen goed gevoel voor timing zodat we bij het spelen
van ons laatste nummer werden weggedrukt. Jammer,
maar het was gelukkig maar een klein smetje op een
leuke middag in Angerlo.

Bestuurswijziging
Braamt 06-02-2008 - In de ledenvergadering van ons
orkest is Rob Nederhoff teruggetreden als algemeen
bestuurslid. Rob heeft een behoorlijke periode in het
bestuur gezeten en ontvangt daarvoor een hartelijk
applaus.
Robert Buiting heeft zich verkiesbaar gesteld voor de
vrijgekomen functie en hij is door de leden als nieuw
algemeen bestuurslid gekozen.

Nadat we een korte serenade hebben gebracht aan onze
sticker-leverancier hebben we bij prins Rob I een
gezamenlijk ontbijt genuttigd. Om 9.30 uur was het tijd
om de vlag te hijsen en direct zijn we vertrokken om een
behoorlijk aantal straten in Pavertsdarp te bezoeken.
Het weer was die dag uitstekend(in tegenstelling tot
Braamt zeker..). Overal waar we kwamen was het erg
gezellig en kregen we ons natje en droogje (en dan
wordt muziek maken al helemaal leuk). Onze dank
daarvoor.

Carnaval in Waskupenstad: Wat geet d'r
heer!
’s-Heerenberg 03-02-2008 - Voor de derde
achtereenvolgende keer hebben we het 30.000 koppige
wachtende publiek in Waskupenstad opgewarmd met
onze carnavalsmuziek. Het weer was best aardig die dag
(koel maar met een zuinig zonnetje) en met een viertal
dweilorkesten was het voor de optocht al een behoorlijk
feest in de binnenstad van 's-Heerenberg!
Na de optocht hebben we met een kleine afvaardiging
het overvolle Café Heitkamp bezocht. Daar werd de
optocht nog even kort geëvalueerd, en hebben we,
omdat we er toch waren, daar dan ook maar weer een
feestje gebouwd.

Om 17.45 uur zijn we huiswaarts gekeerd en konden we
terugzien op een fijne dag. Uit de reacties maken we op
dat men er erg blij was met onze begeleiding en volgens
prins Rob I kwam deze dag bij hem het echte Carnavalgevoel naar boven. Een mooier compliment kun je
eigenlijk niet krijgen en dat is voor de Paverts een mooi
opstap voor de volgende dag (met de grote optocht in
Pavertsdarp).
Om een indruk van deze dag te krijgen verwijzen we
naar de foto's op deze website. Die spreken denk ik voor
zich...

Carnaval in Nöttedarp: Nat maor binnen
bere-gezellig!

Carnaval in Pavertsdarp: Straotversieren
(weer) een weergaloos feest!
Zeddam 16-01-2008 - Net als vorig jaar hebben we met
de prins een bezoek gebracht bij diverse straten in
Pavertsdarp. Ook dit jaar was het weergaloos gezellig!
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Braamt 20-01-2008 - De Carnaval in Nöttedarp was dit
jaar er één van pieken den dalen. Allereerst bereikte ons
vrijdag het nieuws dat de broer van Prins Jo I-ste is
overleden. Dat is natuurlijk een behoorlijke tegenslag
voor Prins Jo en zijn hele familie. Nogmaals via deze weg
onze condoleances!
Het alternatieve programma verliep prima. Jeugdprins
Berry heeft het hele gezelschap 's ochtends thuis
ontvangen. Omwille van het weer is het officiële
gedeelte bij het Monument vervangen door een

bijeenkomst in het dorpshuis. Het weer bleef verrassend
goed en na het officiële gedeelte zijn we naar "de Olde
Boerderi-je" vertrokken voor een gezamenlijke lunch.

oprichting bij de groep is gekomen. Wij gaan hem zeker
missen.

Al gauw moesten we weer aantreden. Eerst een aantal
nummers in het café gemaakt en al gauw daarna naar
buiten. De weergoden waren ons echter niet goed
gezind en de regenjassen kwamen ons dan ook goed van
pas. We hebben zo goed en kwaad als het ging toch nog
muziek gemaakt, totdat de optocht uiteindelijk
verscheen...

Braomps Kabaal in het
Montferlandsnieuws

In de zaal hebben we ons daarna aan de buitenkant
laten opdrogen (en van binnen hebben we het goed nat
gemaakt!). Het was dan ook bere-gezellig in de zaal.
Door de Carnavalsvereniging werd ook aandacht
besteed aan ons vertrokken lid Gerrit Ampting en ons
vertrekkend lid Peter van de Weerd. Omdat zij in de 10
jaar dat we nu bestaan een heel groot gedeelte mee
hebben gedaan werden zij onderscheiden (Gerrit was
helaas op dat moment niet meer in de zaal).
Uiteindelijk hebben we met z'n allen, zoals te doen
gebruikelijk, nog op het honk wat nagepraat en
gezamenlijk gegeten. Carnaval in Braamt werd dit jaar,
ondanks alle tegenslagen, toch nog een fantastisch
feest!

Zeddam 15-01-2008 - Op dinsdag 15 januari is er een
artikel over ons dweilorkest gepubliceerd in het
regionale blad "Montferlandnieuws". Voor artikel, klik
op het linkje: Montferlandnieuws.
Het artikel is geplaatst om de regio te informeren over
ons jubileumjaar. Uiteraard is het ook mooi voor onze
publiciteit voor de aankomende Carnavalsperiode. Bij
het artikel hebben we een foto geplaatst die afkomstig is
van ons recentelijk optreden op de pronkzitting van de
Paverts. Op die foto ontbreken helaas enkele leden
(Hans, Richard, Robert en Peter). Dat is natuurlijk
jammer.
Als het aan ons ligt is het echter zeker niet eerste (en
laatste) keer dat we dit jaar zo de publiciteit zoeken. We
willen de regio bijvoorbeeld nog gaan informeren over
wat we dit jubileumjaar precies gaan doen. Misschien
behoort het maken van een complete statiefoto van ons
dweilorkest daarbij tot de mogelijkheden....

Peter van de Weerd zegt op
Braamt 20-01-2008 - Een aantal maanden geleden
heeft Peter aan de groep aangegeven dat hij wil
stoppen. De belangrijkste reden van zijn vertrek is zijn
werk. Peter heeft daarbij aangegeven feestelijk afscheid
van ons te willen nemen (om het zo gepast en mooi af te
sluiten). Het is de Carnaval in Braamt uiteindelijk
geworden.
Elk vertrekkend lid is er natuurlijk één teveel. Maar met
Peter vertrekt ook een oudgediende, die een jaar na de
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Monique van Hal geballoteerd!
Braamt 12-01-2008 - Na 3 maanden als aspirant-lid op
trompet meegeoefend te hebben (en ze heeft ook
meegeholpen met ons optreden bij de Paverts ) is
Monique door de groep geballotteerd. Zij heeft zelf ook
te kennen gegeven om als nieuw lid tot ons dweilorkest
toe te willen treden. Hartelijk welkom Monique!

maor laot" in het Pavertsdarp regeren. Het was een
lange maar mooie avond met ook heel leuke buuts.

Nieuwe stickers van Braomps
Kabaal:...lekker blijven plakken He?!
Braamt 12-01-2008 - Addie heeft als onze 'huis'ontwerper weer enkele prachtige ontwerpen gemaakt
voor nieuwe stickers. Het ene ontwerp is specifiek voor
Carnaval en de andere is een speciale jubileum-uitgave
(we bestaan immers in 2008 10 jaar). Als de
verwachtingen uitkomen zullen de stickers binnenkort al
te verkrijgen zijn.
Noot: Als het net zo gaat als vorig jaar met Carnaval dan
zullen de stickers ook weer overal te zien zijn....
............................................ onder het motto: Lekker
blijven plakken he .?!

Ook nu weer waren de reacties op ons optreden
bijzonder positief. Voor ons is dit extra leuk omdat we
toch een beetje qua bezetting hebben moeten
improviseren. Zonder de rest te kort te willen doen
moet toch met name de inzet van Jörg(slagwerk), Hans
Wissink(trombone) en Monique van Hal(trompet)
vermeld worden. Fantastisch mensen!
Na afloop hebben we nog gezellig tot in de kleine uurtjes
met elkaar nageborreld op de residentie van de Paverts
(Hotel het Ruimzicht).

Optreden op pronkzitting wederom goed
ontvangen
Zeddam 11-01-2008 - In het Montferlandnieuws stond
een zeer positief bericht over ons optreden op de
Pronkzitting van de Paverts. Zie linkje "Rob I regeert
over Pavertsdarp"
We doen uiteraard altijd ons stinkende best, maar het is
toch altijd mooi als het ook wordt gewaardeerd. Paverts,
bedankt!

Optreden pronkzitting de Paverts
Zeddam 05-01-2008 - Voor de vierde keer hebben we
voor de Paverts een pronkzitting muzikaal verzorgd. Dit
keer werd de nieuwe prins gepresenteerd (Prins Rob I) .
Hij gaat dit jaar met Carnaval onder het motto: "A-j dat
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-- einde jaarboek –

