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Terugblik 2009: Optredens en
activiteiten

‘Kerstkaart en nieuwjaarswens’
Braamt 09 -12-2009 - Zoals elk jaar versturen we
eenieder die op een of andere wijze betrokken is met
ons dweilorkest weer een mooie electronische kerst- en
nieuwjaarskaart!

Met dit optreden moesten we na een aantal jaren
afscheid nemen van de vertrekkende Suzan. Wij wensen
haar veel succes met haar moederschap en carriere.
Voor dit optreden danken we nog speciaal onze
invaltrombonist Ferdy Bisselink. Hartelijk dank Ferdy!

‘Serenade veur jarige Jan’
Zeddam 09-12-2009 - Ut blif maor feest bi-j de
Heuveltjes! Nauwelijks een week nadat Anneloes is
geballoteerd hebben we na de repetitie-avond een korte
serenade gegeven voor onze jarige Jan. Alhoewel hij nog
(net) geen 50 jaar oud is geworden hebben we toch
gemeend hem die avond een muzikale felicitatie te
brengen! Van harte, Jan!

‘Gezellige kerstmarkt in Terborg’
Terborg 12-12-2009 - Na een redelijke lange tijd (3
maanden) hebben we eindelijk weer eens een optreden
voor 'vreemd publiek'. In het Terborgse winkelcentrum
was een kerstmarkt ingericht en is Braomps Kabaal
gevraagd om de kerstsfeer muzikaal te ondersteunen.
Speciaal daarvoor hadden we een 5-tal kerstnummers
ingestudeerd. Samen met onze dweil- en
bigbandnummers vormde dit een afwisselrijke
combinatie dat door het bezoekende publiek zeer op
prijs werd gesteld. Ook het optreden in het café op de
hoek bij de Roode Leeuw was er eentje om weer in te
lijsten.
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‘Anneloes geballoteerd’
Braamt 02-12-2009 - We hebben er weer een lid bij! Na
een oefenperiode van een aantal maanden (zoals
gebruikelijk) heeft de groep positief gereageerd op de
wens van Anneloes om op tenorsax bij Braomps Kabaal
te spelen. Wij wensen haar veel succes en plezier toe....

‘Hans Wissink wear veilig thuus’
Drempt 16-10-2009 - Onze trombonist Hans Wissink is
eindelijk weer veilig thuis. Na een half jaar in Serajewo
onder de wapenen snakte hij om weer bij zijn kinderen
en Anke te zijn, en, om weer lekker muziek met Braomps
Kabaal te maken! We trakteerden hem dan ook op een
serenade. Speciale dank daarbij aan invaller Jantien op
sax.

Terug naar het evenement. De zeepkisten werden dit
jaar afgewisseld met een hoge hakkenrace. Het is de
bedoeling dat dames (en als dames verklede heren)
daarbij zo snel mogelijk met schoenen met hoge hakken
van beneden aan de Möllebult naar boven rennen. Het
spreekt voor zich dat dit op dit evenement een hilarisch
spektakel was.
Op een paar schoonheidsfoutjes na (in het begin van het
evenement) was de organisatie deze dag prima geregeld
(ach, leerpuntjes heb je altijd wel, he) en, ..... wij hebben
weer een heerlijke muzikale avond beleefd!

You never walk alone
Doetinchem 10-09-2009 - Nee, met walk je never
alone………………….dit jaar voor de vijfde
achtereenvolgende keer heeft Braomps Kabaal de
intocht van de rolstoelavondvierdaagse van een
muzikale omlijsting voorzien.

Knoepershard de bult af
Zeddam 12-09-2009 De Möllebultrace is inmiddels een
jaarlijks terugkerend evenement dat eigenlijk alleen
maar in Zeddam gehouden kan worden. Het is de
bedoeling om met een zeepkist zo snel mogelijk van de
tegen een heuvel aangelegen Bovendorpsstraat (in de
volksmond de "Möllebult") af te rijden. Dat hier
geweldige creaties aan de start kwamen spreekt voor
zich.

De rolstoelavondvierdaagse is een evenement dat
georganiseerd wordt door verpleegtehuis "den Ooiman"
te Doetinchem. De bewoners worden dan door hun
kinderen, klein kinderen of andere familieleden op hun
rondgang begeleid. De intocht is eigenlijk een herhaling
van de nijmeegse vierdaagse (medailles en gladiolen op
de "Via Gladiola" bij de hoofdingang.

Braomps Kabaal was samen met collega-dweilorkest Ut
Natte Mondstuk verantwoordelijk voor de muzikale
omlijsting van dit evenement. Ut Natte Mondstuk is een
bijzonder dweilorkest te noemen omdat het namelijk
volledig bestaat uit leden die wonen aan de Schapenweg
in Zeddam.

De organisatie zette ons ook in de bloemetjes, door ons
te onderscheiden en te bedanken voor het feit dat we
voor de vijfde keer "acte de présence" gaven. De
ambiance is altijd mooi, mensen met een deuntje
muziek blij maken ………………………… daar doe je het
voor.
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Lang zal ze leven
Zeddam 06-09-2009 - Vandaag werd de negentigste
verjaardag gevierd van mevrouw Wennekes in het
Seydehem te Zeddam. Braomps Kabaal werd gevraagd
om dit luister bij te zetten.
Daarbij werd de oude doos op de kop gezet om op
speciaal verzoek een oud nummer als Zuiderzeeballade
te kunnen maken.
De feestzaal in het centrum was niet geheel gebouwd op
Jan. Hij moest met zijn Sousafoon dan ook onder een
lichtkoepel gaan staan om te kunnen spelen. Ook Robert
was niet zo mobiel met het drumstel. Dit probleempje
werd door deze heren bij de opkomst en het vertrek uit
de zaal op hilarische wijze opgelost.

Helaas was het weer niet helemaal optimaal, een harde
wind zorgde ervoor dat het frisjes op de dijk was. We
denken dat mede daardoor ook het aantal bezoekers
wat tegenviel. Maar dat mocht uiteraard onze pret niet
drukken. Het opwaaiende zand en de rook van de
makreelroker namen we op de koop toe
Anke zou Anke niet zijn als er weer eens iets aan de
hand was. Na afloop van het optreden bleek haar mooie
oldtimer Mercedes niet over een onuitputtelijk accu te
beschikken bij de uitgevoerde lampentest. Dus konden
onze technici aan de slag om Anke op weg naar huis te
helpen (We zien de taart nog wel op de oefenavond
Anke!).

Vakantie!
Daar waar de Rijn ons landje
binnenkomt
Tolkamer 29-08-2009 - De vakantie zit er weer op en
de start van het nieuwe seizoen was dit keer in
Tolkamer, bij de Tolkamerkade dagen. Dit evenement
wordt de gehele maand augustus gehouden. Op elke
zaterdag en zondag is er vertier op de dijk aan de
Rijnkade. Zo waren er dit keer een Egerländer kapel, een
bandje dat Heimatmuziek maakte, een hele verzameling
oude legervoertuigen en natuurlijk Braomps Kabaal te
bewonderen. Natuurlijk ontbraken de nodige kraampjes
en stands waar van alles en nog wat te koop was niet.
De crew was uitgedost in onvervalste Dirndl’s hetgeen
het festijn een Beiers tintje meegaf.

Mede dankzij een aantal invallers konden we dit
optreden verzorgen en de aanwezigen vermaken met
onze muziek. Onze dank nog aan Alois (die inviel in de
drumsectie) en Marcel (die onze trombones aanvulde).
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Braamt 23-07-2009 - Groesbeek is onze afsluiting van
het seizoen. Op woensdagavond 26 augustus hervatten
we onze repetities weer voor de aanloop naar het
naseizoen en de komende Carnaval. Iedereen een fijne
en zonnige vakantie toegewenst!

Een natte dweil
Groesbeek 23-07-2009 - Zo, we zijn net weer wat
opgedroogd van een dagje muziek maken bij de
doortocht van de 4daagse in Groesbeek. Dit jaarlijkse
uitje was deze keer wel heeeel erg nat (het regende
namelijk een groot deel van de dag pijpenstelen). Maar
dat deerde de lopers niet (en ons nog minder). We
hadden naast onze muziek ook nog enkele partytenten
meegenomen zodat we ook nog af en toe konden
schuilen (die kwamen dus wel heel goed van pas!)
Ondanks het tegenvallende weer hebben we toch weer
een geweldige en gezellige dag in Groesbeek gehad.

Even was er een beetje paniek in Groesbeek.... We
hadden ons namelijk iets verlaat. Het leuke hiervan was
wel dat we bij onze aankomst met luid applaus werden
ontvangen! Gelukkig waren ook de dames van de politie
regio Amersfoort weer van de partij. We hebben zelfs
een toeschouwer gezien die een petje met de sticker
van vorig jaar op had. Een fan dus..!
Dit jaar hadden we enkele invallers nodig om aanwezig
te zijn. Zo waren Frank, Marcel, Leo, Ben, Wilfried en
Jörg met ons meegekomen. Helemaal geweldig. Zonder
jullie hadden we in Groesbeek geen muziek kunnen
maken!

Toen de laatste loper verdween hebben we onze spullen
ingepakt en maakten we aanstalten om naar huis terug
te keren. Niet echter zonder eerst een serenade te
geven aan de bewoners bij ons stekkie. Zij hadden voor
ons namelijk een heerlijke pan soep gemaakt zodat we
tussen de regenbuien in hun huis wat aan konden
sterken. Zo'n hartelijk en warm gebaar vind je maar
zelden!
Na afloop hebben we als orkest nog gezamenlijk wat
nagetafeld en de dag de revue laten passeren. Tja, het
was weer een prima dag, enneh,
Groesbeek………………………………………. volgend jaar staan
we er gewoon weer!!!

Repetitie met invallers zorgt voor vuur!
Braamt 22-07-2009 - Tijdens de laatste repetitie voor
de zomervakantie waren een vijftal invallers op onze
repetitieavond aanwezig. Hun aanwezigheid en/of onze
muziek deed spontaan een tl-buis ontvlammen!
Uiteraard was er naast de nodige hilariteit ook weer de
constatering: “Waor is de brandwearman a-j um neidig
heb?
(..... juist ja, op vakantie!)”

Ook brachten we de nodige rustmomenten in het
hectische bestaan van de wandelaars. Steeds als Jörg
ten tonele verscheen dan deden alle wandelaars keurig
mee met zijn inmiddels beroemde ontspanningsoefeningen. De omstanders deden daarbij hun best om
met enkele dijenkletsers mee te zingen. Zo waren "Het
kleine cafe", "Ohoh Den Haag" en "I’ve got the music"
nog tot ver in het dorp te horen.

Sfeervol en mooi optreden op braderie
te Doesburg
Doesburg 15-07-2009 - In tegenstelling tot de vorige
editie van de braderie werden we verrast met een
prachtige zomeravond, uitstekend geschikt om een
lekker stukje muziek te maken. En dat hebben we ook
gedaan!
Het was een warme avond en onze dorst kon nauwelijks
gelest worden(eerst dan maar een treetje spa blauw
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gehaald bij de Albert Heijn). Voor Anke, op haar rode
schoentjes, was het een bijzondere avond: zij zou
donderdag worden herenigd met haar (onze)Hans die
uit Sarajevo even terugkomt voor een kort verlof. We
hebben dan ook vol emotie en overtuiging voor haar het
“Je t’aime” gespeeld.

Serenade Annie van Westerop (80)
Braamt 05-07-2009 - De moeder van Vincent is vandaag
in het zonnetje gezet omdat ze tachtig jaren jong is
geworden, en uiteraard hoort daar ook een serenade
van Braomps Kabaal bij.
Karel en Elise waren bij een optreden voor het eerst als
officieel lid aanwezig. Dat beiden het erg leuk vonden
laat zich raden. Ook was het fijn dat Judith op tenorsax
voor het eerst als invaller meeging. Al met al kunnen we
terugkijken op een zeer geslaagde avond, met lekkere
muziek in de mooie binnenstad van Doesburg.

Karel en Elise geballoteerd!
Braamt 08-07-2009 - Zowel Karel Raterink (Trombone)
als Elise Knipping (Altsax) zijn op deze repetitieavond
geballoteerd en de groep heeft hierop positief
gereageerd.

Ook hebben zij zelf aangegeven dat zij als lid willen
toetreden. Hartelijk welkom bij de club!
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In zaal de Blonde Hoeve in Braamt werd er feest gevierd,
en dat allemaal onder meer dan prachtige
weersomstandigheden. Het natje en het droogje was
dan ook prima verzorgd, want het vocht moest wel
worden aangevuld. Gezien haar reactie kon mevrouw
van Westerop het wel waarderen dat we een serenade
kwamen brengen. “Vincent wol dat ut un verrassing zol
zun, maor ik had ut al lang deur, bedank veur jullie
mooie stukske muziek”, was haar commentaar. We
hebben dat graag gedaan, mevrouw van Westerop, en
we wensen u nog vele jaren in goede gezondheid toe!

Feestelijke intocht 12e
wandelvierdaagse in Braamt
Braamt 24-06-2009 - De ruim 140 deelnemers aan de
Braamtse avondwandelvierdaagse werden voor de vijfde
achtereenvolgende keer door Braomps Kabaal feestelijk
binnengehaald. In de zwoelwarme vrijdagavond hebben
we met een beperkte bezetting(10!), toch nog een mooi
en feestelijk stukje muziek neergezet. Hulde! Bij
aankomst op het terrein van rkvv St Joris zorgde helaas
een stortbui voor een abrupt einde van de festiviteiten.
In de kantine (dat inmiddels zo warm en vochtig was als
een sauna) hebben we nog een aantal nummers
gespeeld voordat we door een volgende hoosbui de weg
naar huis verkozen. Speciale dank aan invaller Alois
Thuis en fotograaf Geert Jansen.

Wehleriade o.a. muzikaal verzorgd door
Braomps Kabaal
Wehl 24-06-2009 - De jaarlijkse braderie in Wehl
(Wehleriade) werd dit jaar voor het eerst door Braomps
Kabaal muzikaal begeleid. Het weer was op deze
woensdagavond ideaal. In een gezellige en
ongedwongen sfeer speelden we afwisselend de geijkte
dweilnummers en ook de mooiere nummers als "Ladies
night" en "Sweet Caroline" en dat werd zeer
gewaardeerd. Speciale dank aan invaller Jorg Knuving!

Oefenen in zaal de Blonde Hoeve in
Braamt
Braamt 03-06-2009 - Bij onze optredens is het van
belang dat het binnentrekken en het uiteindelijke
vertrek in een zaal soepel verloopt. Ook dit onderdeel
heeft daarom oefening nodig. Op onze gebruikelijke
repetitie-avond hebben daarvoor speciaal een repetitie
georganiseerd op een andere locatie dan gebruikelijk.

De familie Thuis van zaal de Blonde Hoeve in Braamt
hebben we bereid gevonden om deze mooie en nieuwe
feestzaal beschikbaar te stellen voor deze repetitie. We
werden deze avond geheel belangeloos verzorgd en de
locatie leende zich voor de repetitie uitstekend. Onze
oprechte dank aan Gregor en Wilma Thuis!

Twee nieuwe aspirant-leden: Karel en
Elise
Braamt 29-04-2009 - Naast Karel Raterink (trombone) is
ook zijn nichtje Elise (Altsax) het bij ons momenteel aan
het proberen als nieuwe aspirant. De nieuwe aanwas is
ook dringend nodig omdat we recentelijk wat verloop
hebben gehad binnen de groep. Uiteraard wensen we
beiden veel succes toe de aankomende tijd!
Voor geinteresseerden (m.n. trompetten en
trombonisten) verwijzen wij graag naar de vacaturespagina van deze website.
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ons mee en hadden er zichtbaar plezier in! Nogmaals
proficiat Joost en op naar de 100.

Paasvuur te Stroombroek
Braamt 12-04-2009 - Net als in de voorafgaande jaren
waren we ook nu weer van de partij bij het traditionele
paasvuur bij Landal Greenparcs Stroombroek in Braamt.
De ongeveer 250 aanwezigen vertrokken met ons in een
heuse fakkeloptocht richting het paasvuur. Het weer
was ons allen goed gezind en ondanks onze kleine
bezetting wisten we bij het grote paasvuur toch nog een
aardig deuntje muziek te maken.

Repetitie met huldiging en afscheid(?)
Braamt 01-04-2009 - Op de repetitieavond is
(postuum) nog een bloemetje uitgereikt aan Petra i.v.m.
haar eerdere onderscheiding als "Kabalist van het jaar
2009".

Nieuwe outfit kleurt goed bij
brandweerauto
Zelhem 05-04-2009 - Op de serenade voor de
vijtigjarige Joost was een brandweer-auto voor hem
geregeld. Ook de nieuwsgierigheid van onze leden was
gewekt. Zo op afstand kleuren onze nieuwe blouses
goed bij de kleuren van de brandweer. Daar zal onze
brandweerman Rob ook wel heel blij mee zijn!

Joost werd vijftig en dat werd gevierd aan de Boldiek in
Halle. Een leuk en dankbaar optreden voor ons op een
onbekende plek. De genodigden deden zo lekker met
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Daarnaast was ook een afscheid(?) van Jorg en Hans
Wissink. Het vraagteken betekent eigenlijk niet een echt
afscheid. Voor Jorg geldt dat hij Braomps Kabaal niet kan
combineren met zijn drukke baan, het ouderschap en
het feit dat ook zijn vrouw Suzan graag muziek bij ons
dweilorkest wil maken. Jorg wil uiteraard nog wel graag
invallen als het kan en moet (en dat willen we graag!).

Voor Hans Wissink geldt dat hij 6 maanden onder de
wapenen moet voor een missie naar Bosnie (Sarajevo).
Daarna keert hij weer terug (en dat hopen wij!).

Medewerking muziekproject
Suitbertusschool

Petra heeft de onderscheiding gekregen omdat zij lange
tijd voorzitster is geweest van het orkest en ook nu nog
steeds een aantal belangrijke taken binnen het orkest
vervuld. Daarmee levert zij een belangrijke bijdrage tot
wat het orkest op dit moment is. Proficiat Petra!

Feestweekend groot succes!
Stokkum 27-03-2009 - Op vrijdagmiddag hebben Petra,
Robert, Hans H. en Jorg op verzoek van juf Suzan
medewerking verleend aan een muziekproject op de
Suitbertus basisschool te Stokkum. De bijgevoegde foto
is verkregen via de site van Suitbertus te Stokkum. Voor
meer foto's klik op Suitbertus Stokkum

Geesteren 21/22-03-2009 - Eindelijk was het dan zover.
Op zaterdag 21 en zondag 22 maart hebben we met z'n
allen (met partners) het jubileumweekend gevierd op
een (geheime?) groepsaccommodatie in Geesteren. Het
weer was geweldig en de sfeer onder elkaar ook. Over
de spelmiddag onder leiding(?) van PIM en het vals
spelen van groep 1 hebben we nadien nog lang
nagepraat.

De kinderen deden overigens leuk mee en wie weet zit
er nog wel voor de verre toekomst een kabalistje bij...

Kabalist van het jaar 2009: Petra Straub
Braamt 22-03-2009 – Tijdens het jubileumweekend is
Petra in het zonnetje gezet. Zij ontving de
onderscheiding " Kabalist van het jaar 2009".
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Na een korte nacht zijn we zondag via een toeristische
route naar de kaasboerderij bij "Erve Kots" in Lievelde
geweest. Daar hebben we boerengolf gespeeld en lekker
gerookte vis gegeten.

Het weekend vloog voorbij en we hebben allemaal veel
gelachen, lekker gegeten en ook heel veel plezier gehad.
Het was dan ook bijzonder geslaagd en de groep heeft
de organisatoren met een warm applaus hiervoor
bedankt.

Voorbereiding feestweekend in volle
gang
Braamt 11-03-2009 - Op 21 en 22 maart hebben we een
weekend onder elkaar ergens in de buurt. De
feestcommissie (Rene v. W. , Robert en Jorg) zijn druk
met de voorbereiding en hebben een programma in
elkaar gezet. Wat er precies gedaan gaat worden is nog
onduidelijk, maar het zal vast en zeker gezellig worden
en de hele groep (met aanhang) kijkt er dan ook naar
uit!

Aanloop zomerperiode
Braamt 04-03-2009 - De Carnaval zit er weer op! Het
was een drukke periode voor ons waarin we weer veel
muziek hebben gemaakt en ook weer veel plezier
hebben gehad.
Na een weekje rust hebben we de draad weer opgepakt
en een aantal nieuwe nummers voor het
zomerrepertoire op onze lessenaars gezet. Deze nieuwe
nummers zijn weer totaal anders dan die we de
afgelopen Carnaval hebben gespeeld. en, heel eerlijk
gezegd, komen we er muzikaal beter mee tot ons recht!

Carnaval in Pavertsdarp: "Ut end was
zuuk" bi-j ut straotversieren
Zeddam 14-02-2009 - Het straotversieren met de
Carnaval in Pavertsdarp was dit jaar ook weer eentje om
in te lijsten!
Vanaf 9.00 uur 's ochtends werden we thuis verwelkomd
bij prins Rick I thuis. Gedurende de gehele zaterdag (tot
18.00 uur precies) zijn we met prins Rick en zijn
adjudanten door Pavertsdarp getrokken en hebben we
diverse straten aangedaan om daar mensen in het
zonnetje te zetten (en te onderscheiden). Het weer was
ons wederom goed gezind en het was dan ook weer een
weergaloze dag met veel plezier en muziek! Prins Rick,
ALAAF!

Carnaval in Waskuupstad: "Hevig in
odde"
’s-Heerenberg 22-02-2009 - Braomps Kabaal ging dit
jaar naar Waskuupstad in een beperkte bezetting. De
samenwerking met een eveneens uitgedunde
Wiksbossels bleek voor deze Carnaval een goed
initiatief!
Met enkele repetities als voorbereiding vertrok het
gezelschap vanaf 9.00 uur richting Emmerich's om daar
voorafgaand aan de optocht het publiek te vermaken.
Toen de optocht begon werd als de wiederga met de
bus richting Waskuupstad gescheurd om daar
voorafgaand aan de optcht hetzelfde truukje nog een
keer uit te voeren en prins Bert daar muzikaal te
salueren (mede omdat hij als tandarts voor ons de
hofleverancier is..)
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Carnaval in Nöttedarp: "Ut liep
gesmeerd!"
Braamt 09-02-2009 - De Carnaval in Nöttedarp werd op
de maandagavond traditioneel afgesloten met het
popverbranden. In een stemmingsvolle zaal van de "olde
boerderi-je" waren een kleine honderd mensen
aanwezig om een afterparty te houden waarbij wij

wederom niet ontbraken. Daarmee werd de Carnaval in
Braamt sfeervol afgesloten. Prins Fred, ALAAF!

gezind en ten tijde van de optocht scheen zelfs een
warm zonnetje.
In de zaal hebben we daarna nog lekker even nagefeest.
Door de Carnavalsvereniging werd aandacht besteed
aan onze leden Hans Huntink en René Kuster. Beiden
zijn sinds de oprichting lid van Braomps Kabaal en
werden omwille van dit 11-jarig jubileum dan ook door
prins Fred onderscheiden.

Carnaval in Nöttedarp: "Ut lup
gesmeerd!"
Braamt 08-02-2009 - De Carnaval in Nöttedarp was dit
jaar één van pieken.

Afsluitend hebben we met z'n allen, zoals te doen
gebruikelijk, nog op het honk wat nagepraat en
gezamenlijk gegeten. Daarbij kwamen we allen tot
hetzelfde besluit: Carnaval in Braamt in 2009 liep echt
wel gesmeerd!

Carnaval 2009: Ut geet aon!

Het weer was de Nöttekrakers in Braamt dit jaar goed
gezind. 's Ochtends vroeg werden we bij prins Fred thuis
ontvangen en werd de steek gezet. Daarna vertrok het
hele gezelschap richting Monument waar de
burgemeester aanwezig was bij het officiële gedeelte.
Wim van Londen werd daarbij tot Commandeur
benoemd. Ook werd een woord van dank gegeven aan
Theo Huntink. Hij is vertrekkend President en maakt
plaats voor Oscar van Leeuwen. Zowel Theo als Wim
kregen van ons een welgemeende felicitatie en
handdruk.
Na een korte bijeenkomst in het dorpshuis vertrokken
we voor een gezamenlijke lunch naar "de Olde Boerderije". Daarna moesten we al gauw weer aantreden. Eerst
een aantal nummers in het café gemaakt en toen weer
naar buiten.... De weergoden waren ons nu wel goed
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Braamt 04-02-2009 - Op onze gebruikelijke oefenavond
(woensdagavond) hebben we als groep de
voorbereiding van de komende Carnaval afgesloten.
Komend weekend hebben we onze eigen optredens in
Braamt bij c.v. de Nottekrakers en in Zeddam bij c.v. de
Paverts. Als alles daarbij zo gaat als vorig jaar dan
hebben we een aantal leuke optredens in het
vooruitzicht.
Het is tijdens deze Carnavals periode niet helemaal
afgelopen met het repeteren. De komende twee
woensdagen oefenen wij bij gelegenheid samen met een
aantal leden van de Wiksbossels. Omdat we met de
Carnavalsoptocht in 's Heerenberg voor beide orkesten
wat krap in de bezetting zitten vormen we samen een
gelegenheidsorkest.

René van Westerop nieuwe voorzitter
Braamt 29-01-2009 In navolging van de
bestuurswisseling in de algemene ledenvergadering
heeft het bestuur onderling de takenverdeling opnieuw
bepaald. Hieruit is voortgekomen dat René van
Westerop de nieuwe voorzitter van Braomps Kabaal is
geworden. De overige bestuursfuncties blijven
ongewijzigd.
We wensen René ook via deze weg veel succes toe en
feliciteren hem met het verkrijgen van deze functie.

toegetreden. Volgens de regels zal later binnen het
bestuur nog een nieuwe voorzitter worden benoemd.

Optredens pronkzittingen de Paverts
groot succes
Zeddam 10+11-01-2009 - Voor de vijfde keer hebben we
voor de Paverts een pronkzitting muzikaal verzorgd en
ditmaal hebben we zowel de zaterdag- als de
zondagavond de pronkzitting muzikaal omlijst. Daarbij
werd de nieuwe prins gepresenteerd (Prins Rick I) . Hij
gaat dit jaar met Carnaval onder het motto: "Ut end is
zuuk" in het Pavertsdarp regeren. Het waren twee lange
maar wel bijzonder sfeervolle avonden met leuke buuts.
Het is opvallend dat de buuts elke keer weer leuker en
beter lijken te worden. Hulde!
Ook nu weer waren de reacties op onze begeleiding
bijzonder positief. Ook in het regionale blad
Montferlandnieuws werd hier melding van gemaakt. Het
lukt ons steeds beter om de juiste muziek (niet alleen
carnaval) en begeleiding (volume niet te hard) toe te
passen. Dat wordt blijkbaar erg gewaardeerd.

Algemene ledenvergadering
Braamt 21-01-2009 - Zoals te doen gebruikelijk houden
we 1 maal per jaar, in januari, een algemene
ledenvergadering. In deze vergadering kijken we altijd
even terug naar het afgelopen jaar en bespreken we
met elkaar wat we in grote lijnen gaan doen (en kunnen
verwachten) in het komend jaar.
Als dweilorkest kunnen we terugzien op een druk,
bewogen maar ook succesvol jaar. 2009 was ons
jubileumjaar en we hebben veel activiteiten gedaan; zo
hebben we naast onze gebruikelijke optredens ook een
aantal nieuwe dingen uitgeprobeerd. Naast het feit dat
we ons weer muzikaal verbeterd hebben, hebben we
ook weer veel plezier beleefd. We hopen deze lijn ook in
het komend jaar door te trekken.
Tijdens de ledenvergadering heeft ook een
bestuurswissel plaatsgevonden. Petra heeft al een hele
tijd geleden aangegeven dat zij eens een keertje een
stapje terug wil doen. Na bijna 7 jaar als voorzitster en
bestuurslid maakt zij plaats voor een ander. Petra werd
met een kort dankwoord door Rene namens de groep
bedankt voor haar grote inzet voor de groep in die jaren.
Ze gaf te kennen dit zeer te waarderen en zegde toe zich
als actief lid te blijven inzetten. Vervolgens is Rene van
Westerop als nieuw bestuurslid gekozen en
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Eerste repetitie in 2009
Braamt 07-01-2009 - De kop is er af.... Op deze avond
hebben we weer een repetitie gehouden, onze eerste in
2009.
De meesten hebben elkaar in de afgelopen twee weken
niet gezien en het was dan ook een hartelijk terugzien.
Blij waren we dat niemand echt iets kwijt is geraakt door
het vuurwerk. Uiteraard was er tijd om ff bij te kletsen
onder het genot van drank en een verse oliebol.

Natuurlijk moest er die avond ook nog even goed
gerepeteerd worden. Komende zaterdag en zondag
staat er namelijk een optreden met de pronkzitting van
de Paverts in Zeddam op het programma...

-- einde jaarboek –
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