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Terugblik 2010: Optredens en
activiteiten

gewoon weer van de partij!

‘Good Gaon' met prins Patrick I van "de Paverts"
Zeddam 09-01-2010 – Voor de zesde
achtereenvolgende keer hebben we het de pronkzitting
van de Paverts in Zeddam muzikaal begeleid. In
wederom een mooie en onderhoudzame pronkzitting
van de c.v. Paverts werd prins Patrick I gepresenteerd.
Hij zal het komend jaar onder het motto 'Good Gaon!"
over Pavertsdarp regeren. Als Braomps Kabaal wensen
we hem en zijn adjudanten, dansmarietjes en Raad van
11 een succesvol en fantastisch carnavalsjaar toe.

Voor de Nöttekrakers is dit jaar bijzonder omdat zij dit
jaar hun 44 jaar jubileum vieren. Wij feliciteren hun
daarmee en wij hopen ook de komende jaren op
handhaving van de prettige onderlinge samenwerking.
Wij wensen prins Wilfred en prins Ido een goede en
plezierige Carnaval toe onder het motto: 'Hoe smik ow
den dan?!'
Als Braomps Kabaal hebben we ook van deze avond
genoten. In het begin hadden we nog wat
afstemmingsproblemen met de nieuwe president Hugo
Span (waar blijft het belletje!), maar gaandeweg de
avond ging dat ook weer prima. De pronkzitting hebben
we mede kunnen verzorgen dankzij de inzet van onze
invallers Gerard Kock, Frank Huls en Jörg Knuving.
Daarvoor onze speciale dank. De lange pronkzitting
hebben we nog lekker kunnen afsluiten met een
optreden tussen de mensen in de zaal. Geweldig!

'Hoe smik ow den dan!' met prins Wilfred I van
"de Nöttekrakers"
Braamt 13-01-2010 - Sinds 2000 maken we elk jaar met
de Carnaval in Braamt al muziek. Wat aarzelend met een
klein buurtorkestje uit "Boaven-Braompt" begon
(voorafgaand aan de optocht wat muziek maken) is in de
loop der jaren behoorlijk veranderd.... Zo bestaat ons
orkest allang niet meer uit mensen uit Braamt alleen.
Ook is het orkest met muziek maken behoorlijk
gegroeid. De speciale band met Braamt is echter
gebleven... Dit jaar zijn we zelfs voor de derde keer
gevraagd om ook op de zondagochtend (steek zetten en
monument) en de maandagavond (popverbranden)
muziek te maken. En uiteraard zijn we ook dit jaar
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Voorbereiding Carnaval 2010 afgesloten
Braamt 27-01-2010 - De komende Carnaval wordt voor
ons weer een drukke periode. Alhoewel we als groep
besloten hebben met de officiële Carnaval vrijaf te
nemen moeten we toch behoorlijk "aan de bak" komend
weekend in Braamt (Nöttedarp) en een week later op
zaterdag met het straatversieren in Zeddam
(Pavertsdarp). Om dan alvast aan wat bewegingsvrijheid
te wennen hebben we bij Landal Green Parcs
Stroombroek de mogelijkheid gekregen om daar in een
zaaltje te oefenen. Van die mogelijkheid hebben we
uiteraard dankbaar gebruik gemaakt.

Na wat puntjes op de "I" gezet te hebben zijn ook nog
wat officiële zaken geregeld. Zo werd Petra als
waarnemend penningmeester benoemd en kapelli René
bedankt voor zijn inzet het afgelopen jaar.

De lunch was dit jaar bij Mezzo en we werden daar met
een beschikbare prinsenwagen naar toe (en gelukkig ook
weer terug) gebracht. Dat was voor ons wel even
genieten op zo'n hoge pronkwagen en dat met een
behoorlijke snelheid....
Aftrap Carnaval bij de Nöttekrakers
Braamt 30-01-2010 - Op zaterdagavond hebben we met
een tweetal korte optredens op de Carnavalsavond in
zaal de Boerderi-je in Braamt de aftrap gemaakt van de
komende Carnavalsperiode. De zal was redelijk gevuld
en de sfeer zat er direct goed in. Ook ons pas
ingestuurde entreenummer kwam al redelijk goed uit de
verf. Om 24.00 uur keerden we allen huiswaarts. De
volgende dag moesten we immers al om 9.00 uur weer
aan de bak!

Terug in Nöttedarp trokken we snel het café in en na
een korte muzieksessie stonden we al weer buiten om
daar de toestromende toeschouwers te vermaken. Het
zonnetje en de muziek maakten het voor ons en voor de
toeschouwers een waar genot om in dit jaar met
Carnaval in Braamt te zijn. Net voor de optocht waren
we door onze embrouchure heen en kon de optocht het
stokje overnemen. In de zaal werd Anke later nog door
prins Wilfred I onderscheiden omdat zij op haar
verjaardag er de hele dag gewoon bij was.

Geweldige carnavalsdag in Nöttedarp
Braamt 31-01-2010 - Het weer was de Nöttekrakers (en
ons) dit jaar goed gezind in Braamt. Op een zonnige en
windstille winterdag in januari kon het Carnaval in
Nöttedarp worden gevierd. Dat is ook al eens anders
geweest.
Na een korte bijeenkomst in het café van de Olde
Boerderi-je zijn we met prins en gevolg richting
Hiedenbrinksstraat gegaan om daar gezamenlijk te
ontbijten. Vervolgens gingen we, voordat we naar het
monument gingen, even bij Jan en Rika Kinnear langs. Zij
kregen een kleine attentie om hen een steuntje in de
rug te geven. Bij het monument werd uiteraard even
stilgestaan bij het 44 jarig bestaan van cv de
Nötterakers. De pastoor van Braamt (dhr. de Vreeze)
werd daarbij als commandeur benoemd. Al snel
vetrokken we richting het Dorpshuis om daar de nieuwe
commandeur te feliciteren.
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Op ons honk teruggekomen kregen we nog een
verzoekje om een feestje van Piet Hooijman (buurman
Hans en Lidy) op te luisteren. Daarna was het echt met
muziek maken

Straatversieren Pavertsdarp
Zeddam 06-02-2010 - We hebben nog in overweging
genomen om Carnaval in Pavertsdarp (Zeddam) dit jaar
te laten passeren. De afgelopen periode kenmerkte zich
voor menigeen van ons met hoge pieken (Carnaval
Braamt) en helaas ook met diepe dalen(het plotselinge
overlijden van oud-lid Els). Soms overkomt je dat. Het
leven gaat echter gewoon door en zo ook Carnaval.
Alhoewel het wederom in Pavertsdarp een fantastische
en feestelijke dag was is het dubbele gevoel nog wel
gebleven. Dat vraagt nog wel even zijn tijd...

gedaan.

Zoals gebruikelijk hebben we met elkaar de dag nog
even rustig doorgenomen onder het genot van het eten
van de afhaalchinees. René K. (Erica was die dag jarig) en
Gerard (invaller op trombone) kregen daarbij nog een
kleine attentie.

Triest bericht
Braamt 01-02-2010 - Via de buurt heeft ons het
verdrietige bericht bereikt dat Els Dieker afgelopen
nacht (vroeg in de ochtend) is overleden.
Els is in de beginjaren van Braomps kabaal lid geweest
en heeft jarenlang samen met haar man Harry en
dochter Elleke met veel plezier bij ons orkest gespeeld.
Nog geen twee jaar geleden hebben we nog op haar 50e
verjaardag een serenade aan huis gebracht.

De dag begon met een korte serenade bij Markwin (de
stikkerman) en het hijsen van de vlag bij de prins zijn
huis. Direct daarna doken we de feestkar in om
vervolgens samen met prins Patrick I en zijn adjudanten
en dansmarietjes diverse achterschuurtjes, tenten,
garages en woonkamers aan te doen en daar een feestje
te bouwen.

We wensen Harry, Marlies en Elleke veel sterkte toe de
komende tijd....

Popverbranden in Nöttedarp
Braamt 01-02-2010 - Met een zeer dubbel gevoel
hebben we met een kleine delegatie de Carnaval in
Braamt afgesloten met het popverbranden.

Tijdens de diverse serenades werden ook twee leden
van ons onderscheiden, t.w. Suzan en Addie. Beiden
vertrekken bij ons maar we zijn hen dankbaar voor hun
inzet en de gezellige tijd bij ons.
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Als alles goed gaat hebben we nog maar 1 keer zo'n
opnamesessie nodig om dan een geheel eigen cd van
onze muziek uit te brengen.

Paasvuur Landal Stroombroek
Braamt 04-04-2010 - 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 300 aanwezigen vertrokken vanaf het
centrum van Landal in een heuse fakkeloptocht richting
het paasvuur. Deze avond zelf was wel droog en
aangenaam maar het had de hele nacht en overdag nog
flink geregend waardoor het paasvuur maar moeizaam
wilde branden. Wat ons betreft kon dat echter de pret
niet drukken en hebben we de aanwezigen met een leuk
en goed optreden kunnen onderhouden.
Zonder anderen tekort te willen doen willen we nog
speciale dank uitbrengen voor invaller Christiaan Zweers
(op kleine trom) en (onze enige trombonist die dag) Rob
Nederhoff. Zonder hen hadden we in Pavertsdarp niet
onze muziek kunnen maken. Hulde!

Opnames voor een eigen CD
Zeddam 21-03-2010 - In de weken na de Carnaval
hebben we ons op de repetitieavonden bezig gehouden
met het repeteren van 4 nieuwe muzieknummers voor
een toekomstige CD. Vanmiddag was het dan eindelijk
zover om deze nummers ook op te nemen. De opname
werd verzorgd door de geluidsstudio van Huub Alofs in
Zeddam. In een strakke 3 en een half uur wisten we in
de nummers nagenoeg foutloos op tape te zetten.
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Lidy Huntink 50 jaor
Braamt 14-04-2010 - Lidy Huntink, lid van Braomps
Kabaal van het eerste uur, is 50 jaar geworden. En dat
werd op gepaste wijze gevierd. Allereerst werd er,
samen met enkele leden van de Wiksbössels, een
serenade gebracht, om 12 uur s nachts, zodat haar
verjaardag (14 april) passend werd ingeluid.

Nadat Vincent de vliegen van de achterkant van de kar
had gehaald konden we aan de slag. Ook Rene Kuster
was bovenwater, nadat de groep geruime tijd gewacht
had, bleek dat hij al op pad was. Onder het mom van “ik
dacht dat jullie al weg waren” was René direct naar
Megchelen gereden, wellicht had René wat last van
zenuwen voor dit grootse optreden.
Het Berkenhof concert is een evenement dat een
combinatie legt tussen de plantenkassen, muziek en
beeldende kunst, en natuurlijk een stukje gezelligheid.
Mede door het prachtige weer, en de volledige
bezetting werd het een mooi en door de bezoekers zeer
gewaardeerd optreden. We hebben een optreden
verzorgd van ruim 1 uur, en bijna onafgebroken
gespeeld.

Hoewel Lidy geen actief lid meer van Braomps Kabaal is.
Volgt ze het wel en wee van onze club wel, en we
oefenen in het honk bij haar op het erf, dus ze krijgt
onze muzikale klanken van zeer dichtbij mee.
Het feest dat op zaterdag werd gevierd was geweldig en
hebben we acte de presence gegeven, door op het feest
een klein optreden te verzorgen. Hetgeen uitstekend in
de smaak viel, we speelden een afwisselend setje waarin
de muziek van de jaren 70, werd afgewisseld door
swingende feestmuziek, en het feestvarken stond lekker
mee te swingen. Zoals te verwachten bij Lidy, duurde
het feest nog tot in de kleine uurtjes, en toen de haan
begon te kraaien werd het tijd om maar eens op huis
aan te gaan....

Tussen de bloemen en planten
Megchelen 24-05-2010 - Op tweede pinksterdag werd
traditioneel het Berkenhof concert georganiseerd bij de
plantkwekerij van Louis Venhorst in het immer
pittoreske Megchelen. Braomps Kabaal had dit
evenement als eerder opgeluisterd, in 2006 waren we
hier ook van de partij.
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Het evenement werd goed bezocht, en met name ook
onze oosterburen, waren goed van de partij. De
“afterparty”, was ook erg gezellig, en paparazzi Anke,
moest concurrentie dulden. Een van de bezoeksters,
knipste er vrolijk op los. Gezien haar leeftijd zal het
zeker een zeer ervaren fotografe geweest zijn. Hoe dan
ook, de hamburgers en broodjes worst smaakten goed,
en uiteraard met zo’n weertje gaat een biertje er ook
wel in.

Gerard Kock geballoteerd
Braamt 28-04-2010 - Al geruime tijd speelde Gerard met
ons mee maar het is er dan eindelijk van gekomen: op
de repetitieavond is hij geballoteerd en zowel hij als de
groep heeft aangegeven dat Gerard als lid gaat
toetreden. Hartelijk welkom Gerard!

Ondanks het feit dat Braomps Kabaal en de Wiksbössels
totaal verschillende orkesten zijn, zijn we toch erg met
elkaar verbonden. We oefenen in hetzelfde honk, enkele
leden zijn van beide orkesten lid, er wordt wel eens
onderling een beroep gedaan op invallers en met de 'sHeerenbergse carnaval trekken we regelmatig
gezamenlijk op.
Braomps Kabaal verzorgde een kort maar goed klinkend
optreden, voor de genodigden en andere aanwezigen.
Tijdens deze avond werd en passant ook de nieuwe CD
gepresenteerd. “Da’s een gevuul” is de titel. Braomps
Kabaal nam alvast het voortouw en overhandigde de
Gouden CD op voorhand. Na nog wat andere orkesten
gehoord te hebben en nog gefeest te hebben zat het er
voor ons op. Rest ons de Wiksbössels nogmaals van
harte geluk te wensen met de bereikte mijlpaal, en dat
we gezamenlijk nog veel muzikaal plezier mogen
beleven...

Wiksen worden oud
’s-Heerenberg 05-06-2010 - Op 5 juni vierden collega’s
van de Wiksbössels het feit dat ze 25 jaar geleden
begonnen zijn als straatorkest in ‘s-Heerenberg. De
intentie van dit nieuwe orkest was tijdens de carnaval
wat muziek te maken, maar het is een beetje uit de
klauw gelopen. Door de jaren heen heeft dit orkest zich
ontwikkeld, en is in de regio en ook daarbuiten een
bekende verschijning geworden op allerlei activiteiten.

Het feest werd gevierd in een prachtig decorum,
namelijk kasteel Bergh. Allerlei zaken passeerden de
revue, echter het meest in het oog springende was de
benoeming tot erelid van de Wiksbössels van Gerard “de
lange” Geers. Hij is al lid vanaf het eerste uur, en zeker
een van de stille krachten achter het succes en tal van
activiteiten binnen het orkest. Gerard, vanuit Braomps
Kabaal, nogmaals van harte gefeliciteerd met deze
benoeming, wij vinden dat deze titel jou volledig
toekomt.
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Anneloes geslaagd
Zeddam 16-06-2010 - Ja ja, Anneloes,de Benjamin van
de club, is geslaagd voor haar VMBO examen. Om haar
te feliciteren met dit heugelijke feit werd er een
serenade gebracht bij Huize Heuvel. De overige gasten
waren aangenaam verrast met dit live muzikaal
intermezzo.

Nu Anneloes dit binnen heeft zal ze haar weg vervolgen
en de studie van onderwijsassistente gaan volgen, en
daarna is het de bedoeling dat ze de PABO gaat doen om
lerares te worden op een lagere school. Nogmaals
gefeliciteerd en veel succes in jen verdere carrière
Anneloes.

Josette Willemsen geballoteerd
Braamt 09-06-2010 - Al geruime tijd oefende Josette op
percussie met ons mee en in Zeddam met het
straatversieren (begin 2010) is ze al eens meegegaan
met een optreden. Eindelijk is het er nu van gekomen:
op de repetitieavond is zij door de groep geballoteerd

en zowel de groep als Josette heeft aangegeven dat zij
nu als lid gaat toetreden. Hartelijk welkom Josette!

Wehleriade druk bezocht
Wehl 30-06-2010 - De Wehleriade is een braderie
georganiseerd door de Wehlse middenstand.
Hieromheen worden tal van activiteiten ontplooit, zoals
bijvoorbeeld beachvolleybal of straatvoetbal. Ook
muzikaal wordt er het een en ander ten gehore
gebracht: op de markt staat een groot podium waar
bands hun kunnen vertonen en er is ook een orgelman
die zijn deuntje draait.
Braomps Kabaal speelde daar dit jaar ook weer, en was
het publiek, ondanks onze kleine bezetting, onder de
indruk van ons kunnen en het gevarieerde repertoire.
Dankzij slagwerkinvaller Jörg (oude bekende van de
band) en Judith op tenorsax konden we toch aan de bak.

Braomps Kabaal heet de wandelaars welkom
Braamt 25-06-2010 - De avondvierdaagse van Braamt zit
er weer op, de wandelaars kunnen terug zien op een
viertal mooie routes, waarvan er 2 helemaal nieuw
waren. Dat men in de omgeving van Braamt prima
wandelen kan is bekend. De uitgestrekte bossen en
landerijen zijn bijzonder geschikt hiervoor, en dan nog
een mooie zonnige zomeravond, en het kan niet meer
stuk.

Het was een druk bezocht festijn, en wij houden het er
maar op dat niet het schitterende weer of de
voetbalvrije avond hier debet aan waren, maar het
weergaloze optreden van Braomps Kabaal. Soms mag je
wel eens naast de schoenen lopen...

De laatste dag is traditioneel de intocht en die wordt
sinds jaren muzikaal omlijst door ons orkest. Na een
korte rondgang door het dorp, worden de wandelaars
afgeleverd op het voetbalveld alwaar ze hun
welverdiende medaille in ontvangst mogen nemen. Het
viel op dat er ook menig bos bloemen werd uitgereikt,
hetgeen nog meer in het oog sprong was dat Erica, de
vrouw van onze kapelmeister René, met een mooie bos
rode rozen rondliep…………..echter ze waren niet van
René. Misschien een kleine hint……………….

Groesbeek......ut lup zoas ut lup.
Groesbeek 22-07-2010 - De derde dag van de Nijmeegse
vierdaagse gaat traditiegetrouw door Groesbeek en
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daarna over de zevenheuvelenweg terug naar Nijmegen.
Voor Braomps Kabaal is het eveneens een traditie aan
het worden om de tienduizenden wandelaars een
muzikaal hart onder de riem te steken. De kilometers
gaan tellen en de blaren ook.
‘s Morgens om 8 uur vertrokken we, en gelukkig reed
Vincent niet zelf zodat we keurig op tijd arriveerden. De
mensen die daar langs de kant staan zijn inmiddels ouwe
bekenden geworden en we werden weer hartelijk
begroet door o.a. de politie dames uit Amersfoort.
Alleen Irene ontbrak, zij wenste ons via de telefoon nog
een gezellige dag samen.

Opstarten na de zomervakantie.
Braamt 26-08-2010 - Op de gebruikelijke
woensdagavond zijn we weer begonnen met onze
eerste repetitie na de zomervakantie. We waren bijna
voltallig en er werd met veel enthousiasme en ook
verrassend goed gespeeld. Dit ondanks de voor ons toch
wel lange vakantie.
Aankomende zaterdagnamiddag en -avond moeten we
alweer aan de bak met twee korte serenades. Ha
lekker.., .......eindelijk!

Ook de weergoden waren ons gunstig gezind, geen
spatje regen die ons roet in het eten gooide. Nu moet
gezegd dat we vorig jaar ook genoeg hebben gehad voor
de komende tien jaar samen.
Dit jaar hebben we Mark Langenhof, een dorpsgenoot
en muzikale collega, gehuldigd omdat hij voor de tiende
keer de 50 kilometer afstand liep. En dat zonder ooit 1
blaar gelopen te hebben. Na het wel verdiende biertje,
en de serenade kon Mark zijn weg vervolgen en ook dit
jaar weer de vierdaagse uit lopen. Mark nogmaals hulde
namens Braomps Kabaal.

Twee serenades: ha... eindelijk!
Kilder/’s-Heerenberg 29-08-2010 - Net na de vakantie
hebben we op de zaterdagnamiddag en vroege
zaterdagavond twee serenades verzorgd. Een feestje
van de schoonouders van Robert in zaal Teunissen in
Kilder en direct daarna een tuinfeestje van een kapsalon
in 's-Heerenberg. Beide optredens hebben we een mooi
stukje muziek gemaakt, en je kon merken dat iedereen
echt weer zin had in zulke optredens. Ook de reacties
waren positief. Bij het laatste optreden werd Robert
overigens vervangen (begrijpelijk) door Dennis en hij
deed dat voortreffelijk. Knap hoor!

Feestavond, een sportief gebeuren
Zeddam 04-09-2010 - Na lang en moeilijk overleg in de
trombonesectie (hetgeen zelfs nog langer duurde dan de
huidige kabinetsformatie) is het er dan toch van
gekomen. Onze jaarlijkse feestavond was een feit.
Toen ook de zware gevallen van kramp en blaren langs
getrokken waren hebben we de dag afgesloten met een
gezellig etentje. Groesbeek bedankt voor de
gezelligheid, en tot volgend jaar...
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We hebben gezellig een potje Pétanque (jeux de boules)
gespeeld. Op het terrein van Pétanque Zeddam werden
de ballen gepoetst en werd er gestreden om heuse
prijzen. Uiteindelijk ging Anke met een pannenset naar

huis(altijd handig in dit onstuimig weer) en Vincent kon
genieten van een ontspannen weekend. Hij is weer
helemaal op de hoogte van alle wel en wee in de
Nederlandse showbusiness. Apropos Vincent……….hij
was erg bedreven in het spel, en wilde zelfs wel lid van
deze vereniging. Jan wilde de het eerste jaar van de
contributie wel voor zijn rekening nemen, mits de
trainingen op de woensdagavond zouden plaats vinden.

Helaas was het niet alleen een vrolijke noot. We hebben
met enige weemoed afscheid genomen van 3 leden,
Elise, Anke en Hans Wissink. Vanaf hier nogmaals dank
voor de gezellige tijd samen, en wie weet, mss spelen
we nog weleens samen. O ja………en .trombones,
bedankt voor de organisatie. Het was geweldig!

Judith Seegers geballoteerd
Braamt 15-09-2010 - Op onze gebruikelijke
woensdagavond is Judith geballoteerd en heeft ook zij
aangegeven bij de groep te willen toetreden. Al geruime
tijd oefent Judith en haar man Ben(trompet) al met ons
mee. Judith heeft er daarbij nooit omheen gedraaid: ze
wil graag met haar man muziek maken en, dat kan bij
Braomps Kabaal!

Rolstoel-avondtweedaagse den Ooiman
Doetinchem 09-09-2010 - Het begint al vaste prik te
worden en menig bewoner van den Ooiman kijkt uit
naar onze aanwezigheid bij dit evenement. Ook dit jaar
hebben we de rolstoelers en de begeleiders weer met
een heuse serenade binnengehaald. De oude nummers
werden afgewisseld met het moderner repertoire.
Het is voor Braomps Kabaal altijd weer een van de
leukste optredens van het jaar. De spontane reacties van
de bewoners van dit verzorgingstehuis zijn altijd weer
een ervaring op zich en maken indruk op ons. Den
Ooiman bedankt, en wellicht tot volgend jaar.

44 jaar harde noten gekraakt
Braamt 06-11-2010 - Onze Braamtse
carnavalsvereniging "De Nöttekrakers" bestaat 44 jaar.
Dat is 4 x 11, hetgeen voor de carnavalisten onder ons
reden is om een jubileumfeest te vieren. Uiteraard hoort
hier ook een muzikaal kado van Braomps Kabaal bij. Op
de receptie waren een aantal sprekers die de
Nöttekrakers een warm hart toe dragen, en, uit de redes
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bleek dat onze carnavalsvereniging erg gewaardeerd
wordt, tot ver buiten de grenzen van Braamt.

De Sinterklaasliedjes kunnen weer de kast in, en de
carnavalstijd breekt weer aan………ook gezellig.

Onze muzikale bijdrage zou niet compleet geweest zijn,
als we het lijflied van Braamt niet ten gehore zouden
hebben gebracht. En dus klonk als vanouds het "Braomp
mien dörpke" door zaal "De olde boerderi-je". En ook nu
weer bleek dat een lekker oud deuntje het vaak het
beste doet: iedereen die aanwezig was, zong (of
sjoekelde) lekker mee. Heel mooi.

Ens dan wordie dan toch nog vieftig...
Zeddam 09-12-2010 - Net nadat de goedheiligman zijn
kont heeft gekeerd en vlak voordat Santa zich weer
heeft doen gelden heeft Abraham weer een slachtoffer
gevonden... Dit keer een hele grote!
In zijn huis aan de Schapenweg in Zeddam was de
woonkamer gevuld met volk die gezamenlijk met hem
de laatste uurtjes van zijn jeugd meemaakten. Samen
met het Natte mondstuk hebben we als Braomps Kabaal
zijn overgang naar het ouderdom om klokslag 00.00 uur
muzikaal ingeluid
We hadden een enorme pop voor zijn huis gezet en hem
toepasselijk een lange drel worst (wah?) gegeven. Jan is
getrouwd met een geboren Doesburgse dus hij weet nu
als geen ander waar Abraham de mosterd vandaan
haalt!

Nöttekrakers, nogmaals gefeliciteerd, en we zullen
elkaar de komende carnaval zeker weer ontmoeten!

Hij is er weer.....Sinterklaas
Dinxperlo 14-11-2010 - Althans, de echte dan, die ene
die in Dinxperlo aan kwam. Want die werd binnen
gehaald op de klanken van Braomps Kabaal. En dat het
de echte was kan niet missen, want alleen de echte
trotseert wind en regen om de kinderhartjes sneller te
doen kloppen.

Arme wij, want ook wij stonden in weer en wind gezellig
sinterklaas liedjes te spelen. Dat was effe afzien, maar
gezellig was het. We hebben toch lol gehad. Dit
optreden kan worden bijgeschreven in de analen van
ons orkest als het natste ooit.
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Zaterdagavond werd het gebeuren nog met een feest bij
Ruimzicht dunnetjes overgedaan. Braomps Kabaal heeft
daar een mooi optreden verzorgd. Ook twee andere
dweilorkesten waren van de partij (Wiksbössels en Natte
Mondstuk) en gezamenlijk werd een sessie geblazen
hetgeen een strakke 120,7Db herrie opleverde. Zo kan in
ieder geval de oude dag van Jan met gepaste doofheid
worden begonnen!

-- einde jaarboek
--

