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Terugblik 2011: Optredens en
activiteiten

Het naborrelen was overigens uiterst gezellig, zeker toen
de vele aanwezige knuffeldieren in de woonkamer elk
weer van nieuwe batterijen waren voorzien. Zelfs een
oude ara kwam opeens weer tot leven...

Kerstkaart en nieuwjaarswens voor 2012
Braamt, 24-12-2011 - De kerst- en nieuwskaarten zijn
reeds verstuurd. Zoals altijd doen we dat per mail, om
daarmee porto en (kerst-)bomen :-) te besparen. We zijn
trouwens bezig om voor de verzending een kleine
administratie op te zetten. Voor diegenen die onze
kerstkaart niet hebben mogen ontvangen, excuses
daarvoor, en beschouw deze vermelding svp als een
persoonlijk gerichte wens.
Met nog één repetitie te gaan sluiten we 2011 af en
kunnen we terugblikken op een leuk en bijzonder jaar. In
het nieuwe jaar duiken we weer direct in het
Carnavalsgedruis(dat dan vroeg begint). 2012 belooft
wederom een leuk jaar voor ons te worden met mooie
en uitdagende optredens, en, we hopen dan ook
eindelijk onze CD te gaan uitbrengen.
Rest ons nog, mede namens alle leden van Braomps
Kabaal een fijne kerst en een goed en muzikaal 2012 toe
te wensen!

Serenade voor gedane arbeid
Wehl, 23-12-2011 - Op de valreep van 2011 was onze
trompettist Vincent 25 jaar in dienst bij Goldewijk. Dat
moest natuurlijk gevierd worden.
Omdat de recessie ook bij Goldewijk heeft toegeslagen
(en er ook vele ontslagen onlangs zijn aangezegd) zijn de
festiviteiten uiteraard versoberd. Alhoewel Vincent zelf
buiten de ontslagen is gebleven, meenden wij hem toch
nog een kleine serenade aan huis te moeten brengen.
Dit werd door hem, zijn vrouw Elise en de twee kinderen
Thijs en Nick zeer gewaardeerd.
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Toon Reessink geballoteerd
Braamt, 14-12-2011 - Op de repetitieavond werd Toon
geballoteerd en hij gaf zelf ook aan Kabalist te willen
worden. Proficiat (en veel succes) Toon!
Toon was met amper wat percussie ervaring bij ons
begonnen maar heeft de afgelopen maanden veel inzet,
muzikale groei maar ook plezier en betrokkenheid met
de groep getoond. Voor ons is dat de voorwaarde voor
onze manier van muziek maken. Welkom Toon.

En weer een vijftal onuitwisbare herinneringen.
Zeddam, 04-12-2011 - Zondag 4 december, een gure en
koude winderige dag. Gelukkig hebben wij daar weinig
van gezien, want we hebben die dag beneden in de
kelder van het dorpshuis van Zeddam CD opnames
gemaakt. Een vijftal nummers werden opgenomen, en
dat ging gesmeerd. Hier en daar een klein foutje maar
dat werd snel recht gezet. Nog een paar nummers en we
kunnen een CD uitbrengen om een onuitwisbare
herinnering voor het nageslacht na te laten.

De catering werd verzorgt door Robert en Petra,
waarvoor dank.
O ja, toch nog even de kou in, voor de gezamenlijke
foto……brrrrrrrr.

pronkzitting ging desondanks gewoon door.
Ondersteund door Braomps Kabaal werden de diverse
buuts afgewerkt, en werd het een gezellige avond. Na
afloop van het officiële programma gingen we nog even
vrolijk verder hetgeen gewaardeerd werd door het
publiek dat nog tot in de kleine uurtjes bleef zitten en
een leuk feestje vierde.
En de prins zal heus worden ontadelt, al geschiedt dat
nu op de januari pronkzitting, waar voor het eerst in de
historie van de Paverts de nieuwe en de oude prins
mekaar zullen aflossen.

Toon now ook de vieftig veurbi-j.
’s-Heerenberg, 27-11-11 - Hoewel hij nog geballoteerd
moet worden, beschouwen we Toon toch al een beetje
als lid van Braomps Kabaal. Getrouwd met Lucy, aspirant
lid en al diverse malen meegespeeld bij een optreden,
dan mag je stellen dat de ballotage een formaliteit is.
Toon zag Abraham op 26-11-2011, en dat werd op
gepaste wijze gevierd. Nadat we bij Toon, samen met
familie en vrienden, de Abraham hadden gezet, werd er
nog een feestje gebouwd. Voor het echte feest werd
uitgeweken naar de Foyer van cafe de Snor, alwaar het
nog lang onrustig bleef. Uiteraard verzorgde Braomps
Kabaal daar weer een lekker swingende serenade.
Toon nogmaals van harte, en we wachten met smart op
je ballotage zodat ook jij je officieel Kabalist kunt
noemen.

Ach en wee……..waar is de prins?
Zeddam, 12-11-2011 - De traditionele ontadeling van de
prins van de Paverts, verliep ietwat anders dan geplant.
Schuld hieraan waren een stel stenen, nierstenen wel te
verstaan. Prins Herald 1 was geveld door nierstenen. De
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Kijkje achter de schermen.
Braamt, 10-11-2011 - Op de vooravond van de
Carnavalperiode zijn er altijd al veel mensen druk in de
weer om alles in goede banen te leiden. Ook de
pronkzittingen en de acts die daarbij worden
gepresenteerd worden serieus voorbereid. Uiteraard
ontbreekt daarbij het plezier niet.
Dit jaar ondersteunen we bij de Paverts weer de
november pronkzitting met onze muziek. Naast het
afscheid van de prins staat daarbij ook de onthulling van
een nieuwe troon op de
agenda.

Gisterenavond werd op het honk nog met de senatoren
geoefend en vanavond heeft onze kapelli nog met de

pronkzittingcommissie het programma doorgenomen en
verder met alle betrokkenen afgestemd. Alles lijkt nu
klaar voor een leuke pronkzittingavond bij de Paverts.

Op de zaterdagavond kwam het klapstuk, een live
uitzending op de SWR4 radio. Braomps Kabaal opende
de avond, en de kleine 1000 gasten stonden op de
banken. Het was een groot succes, zelfs zo groot dat de
manager van Tony Marshall ons vroeg of er een plekje
voor Tony was in het voorprogramma van Braomps
Kabaal.
Nassau 2011 was een geweldig muzikaal en gezellig
weekend. En…………Nassauer Michelsfest
2012…………….here we come.

In Rijssen is altijd wat te doen.
Rijssen, 22-10-2011 - Zo is het verkeerslicht rood en zo
is het groen. Dat zei Herman Finkers ooit over Almelo.
Op de koopzaterdagavond in Rijssen was dat niet minder
van toepassing. We hebben leuk muziek gemaakt, en
het was gezellig, echter het enige dat ontbrak was
publieke belangstelling. Desalniettemin kwamen we
hier, zonder enige arrogantie, prima uit de verf. Ons
repertoire werd gewaardeerd door de mensen die er
wel waren, en dat was toch wel een leuke opsteker.
Helaas durfde onze kapelli René het niet aan om “Black
is Black” te spelen in het centrum, op het plein voor de
kerk, van deze mooie twentse stad. Jammer………….
Nassau, ....Oranje boven!
Nassau(D), 24 en 25-09-2011 Sjonge jonge wat een feest. Nassau wordt nooit meer
zoals het was. Braomps Kabaal was here. Het pittoreske
stadje aan de Lahn, in de eifel, stond in het teken van de
ste
99 editie van het Michelsfest, en wij mochten daar
akte de présence geven. Op een zonovergoten
feestterrein hebben we lekker muziek staan te maken,
en het publiek vond het allemaal prachtig.

De omgeving van Nassau is trouwens een uitgesproken
mooie plek om je vakantie door te brengen. Voor meer
informatie verwijzen we u graag door naar het VVVkantoor te Nassau

Nassau, here we come...!
Braamt, 21-09-2011 - Aankomend weekend gaan we
met nagenoeg de gehele groep met onze aanhang naar
het duitse Nassau. We zijn daar uitgenodigd om een
zogenaamd 'Michelsfest' muzikaal te omlijsten. Ons
optreden is daar op de zaterdag- en zondagmiddag op
de marktplaats, en, zaterdagavond in de feesttent met
een radio-opname op de SWR met duitse Schlager
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artiesten als Tony Marshall en de Geschwister
Hofmann.

Voor ons is dit geen alledaagse optreden en we hebben
dan ook al aardig wat uurtjes voorbereiding (serieuze)
erop zitten(ja echt!). Maar, nu het weekend in aantocht
is, het weer ook goed lijkt te worden, en de
voorbereidingen allemaal afgerond zijn, het begint het
toch wel aardig te kriebelen....

Eenmaal, andermaal....Braomps Kabaal
Ulft, 04-09-2011 - Op zondag 4 september stonden de
deuren van de Olde Poort in Ulft weer open voor een
koopzondag, en wij hebben hier voor de muzikale
omlijsting gezorgd.
Tussen de “elk wat wils” artikelen muziek maken is wel
een hele speciale ervaring. Als we af en toe van een wel
verdiende pauze genoten, moesten we de instrumenten
goed bij ons houden, anders waren die gewoon mee de
winkelwagens in gegaan. In de krap bemeten gangpaden
stonden we met 10 man muziek te maken, en dat het in
de smaak van de clientèle viel dat was te merken. Soms
waren er opstopping in de gangen die de
maandagochtendspits doen verbleken.

Oh, oh, den Ooiman
Doetinchem, 08-09-2011 - We hebben er naar
uitgekeken, maar het zit er weer op. De rolstoelavond 2
daagse van verzorgingscentrum den Ooiman. Bij dit
evenement zijn patiënten en familieleden (of kennissen)
druk in de weer om gezamenlijk een parcours af te
leggen. En bij de intocht, waar heuse gladiolen en
medailles worden uitgereikt, is Braomps Kabaal al sinds
vele jaren de muzikale noot in het geheel.
Voor ons is dit altijd weer een heel mooi optreden,
(ongeacht het weer dat ons nu ook weer in de steek
liet), waar het leuk en prettig muziek maken is. Vincent
nam zijn zaak wel heel serieus, en had bijna een
kostgangster mee naar huis genomen. Of Elise daar zo
blij mee zou zijn geweest, betwijfelen we.
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Feest bij het Onland
Gaanderen, 20-08-11 - Het Onland tussen Gaanderen en
Doetinchem, is al sinds 1790 een herberg, zaterdag 20
augustus werd daar het feit gevierd dat Cecile Leeman
60 jaar geleden geboren werd.
In een mooie entourage en met prachtig weer brachten
we haar een serenade, dat deze niet geheel vlekkeloos
verliep deed aan de feestvreugde niet af. Cecile en haar

gasten waren zichtbaar in hun nopjes en de polonaise
kwam van stal.

vechten voor onze plaats...!

Cecile nogmaals van harte gefeliciteerd, en nog vele
jaren.

Groesbeek: Nijmeegse Vierdaagse
Groesbeek, 21-07-2011 - Voor de zevende
achtereenvolgende keer hebben we weer een dagje
muziek gemaakt in Groesbeek bij de doortocht van de
4daagse van Nijmegen. Op dit jaarlijkse uitje voor ons
waren de weergoden ons deze keer goed gezind: de
gehele dag was het aangenaam zomerweer. Zodra we
echter (nadat de bezemwagen was gepasseerd) de boel
hadden ingepakt, begon het pijpenstelen te regenen!
Arme lopers, die zo op de zevenheuvelen weg verderop
de rug nog behoorlijk nat moeten hebben gekregen!

Het is voor ons altijd een geweldige dag om muziek te
maken. Elk jaar worden we bij onze aankomst weer met
applaus ontvangen en is er sprake een soort van jaarlijks
weerzien.. Geweldig!! De waardering voor onze muziek
door wandelaars en toeschouwers, de soep en de koffie
met Braomps Kabaaltaart bij de fam. Janssen, dat doet
een mens veel en maken deze vierdaagse tot iets heel
speciaals.
Dat het de afgelopen jaren drukker geworden is rondom
ons is ook gebleken. Tenten, vip-rooms, reclame, zelfs
een rode kruis verzorgingspost uit Roermond wilde wel
zeer dicht bij ons gaan staan. Het wordt nu al een beetje
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Na afloop hebben we als orkest zoals gewoonlijk nog
gezamenlijk wat nagetafeld en de dag de revue laten
passeren. Na onze vakantie pakken we de draad weer op
met repetities en optredens, ennuh....Groesbeek.
volgend jaar staan we er gewoon weer!!!
Doesburg Binnenste Buiten
Doesburg, 13-07-2011 - In Doesburg hebben we op de
woensdagavond op de jaarlijkse Braderie weer muziek
gemaakt. Deze mooie braderie is voor ons altijd leuk om
te doen. De binnenstad is al prachtig om te zien en de
organisatie zorgt voor spektakel voor iedere leeftijd. Het
was dan ook jammer dat het bezoekersaantal wat
tegenviel. Vooral ook omdat de regen maar sporadisch
viel (het was bijna de hele avond droog) en de
temperatuur ook best goed was. Jammer.

Wel bijzonder was voor ons een optreden in een chique
restaurant. Het komt niet vaak voor dat we in een
dergelijk zaak verzocht worden binnen muziek te
maken! Onze nummer "Umbrella' en 'Je t'aime' vielen
echter zeer in de smaak bij de bezoekers van het
restaurant.
Serenade 65 jaar
’s-Heerenberg, 10-07-11 - Op de zondagavondvroeg
brachten we een verrassingsserenade in 's-Heerenberg
aan iemand die 65 jaar werd. Ons optreden was best
best geslaagd: de jarige was zichtbaar in haar sas en ook

de gasten deden leuk mee. Opvallend was wel dat
enkele andere gasten van het feest snel de benen nam.
Zelfs een blokkade van de uitgang door het zware koper
kon hen niet hinderen de biezen te pakken..!

Anneloes eindelijk 18
Zeddam, 09-07-2011 - Onze junior is nu eindelijk 18 en
heeft deze gelegenheid met ons willen delen door ons
op haar feestje uit te nodigen. We hebben haar een
korte serenade gebracht en er een lekker koud biertje
op gedronken.
Ojah, Zeddam en omstreken is gewaarschuwd: Zie je een
Lesauto van Betsy Wolters met achter het stuur een
blonde schone: Redde ow vage lief......!!!!

herkent en sprak men hem aan. Of hij deze mensen
ingehuurd had…………..

Nat, Natter ....... beregezellig:
Braamt, 11-06-2011 - De sportdag van het
Doetinchemse Slingeland Ziekenhuis dreigde letterlijk in
het water te vallen. Daar waar je een stralende dag zou
verwachten, regende het die dag aan 1 stuk door. Geen
ideale omstandigheden om een lekkere dag muziek te
maken. Maar door de interactie van Braomps Kabaal en
de sporters werd het een oergezellige dag.
Aan alles was gedacht die dag, de catering was prima, de
spelletjes waren leuk en er was zelfs een BHV’er
(hulpverlener) op het terrein aanwezig om eventuele
slachtoffers van ongevallen te verzorgen………wel een
beetje raar, er liepen daar artsen, chirurgen en
verpleegsters genoeg.
Ondanks de verregende dag hebben we ons en het
publiek uitstekend vermaakt. Volgend wellicht onder
betere omstandigheden.

Wehleriade...het was lekker weer
Wehl, 29-06-2011 - Ook dit jaar heeft Braomps Kabaal
de Wehleriade opgeluisterd met een optreden,
Nederlandstalige smartlappen afgewisseld met lekkere
jaren 70 muziek. Voor elk wat wils, net zoals de braderie
zelf. Kooplui die van alles te koop aanbieden en de
Wehlse middenstand die zich profileert. Het weer was
mooi, de straten waren druk bezet, en we hebben lekker
muziek staan te maken. Wat wil een mens nog meer…
Eens temeer bleek dat ook Vincent vrienden heeft, in
deze thuiswedstrijd voor hem, werd hij regelmatig
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Voetje voor voetje
Braamt, 24-06-2011 - Ook dit jaar weer heeft Braomps
Kabaal gezorgd voor de muzikale ondersteuning van de
laatste kilometer van de Braamtse avondvierdaagse.
Voor ons gevoel waren er dit jaar meer deelnemers dan
voorgaande jaren, hetgeen alleen maar bijdraagt aan de
feestvreugde. Niet iedereen was overigens blij met de
bijdrage van Braomps Kabaal. Iemand had de auto van

Jan vastgezet met een bedrijfsbus, omdat hij boos was
dat er auto’s geparkeerd stonden voor zijn
deur….jammer.

Snoezelen in Aalten
Aalten, 11-06-2011 - Sport en Snoezeldag, is een sport
en -activiteitendag voor geestelijk gehandicapte mensen
of met een verstandelijke beperking. Dit is de tweede
keer dat Braomps Kabaal hier acte de presènce geeft,
om de het sportieve festijn muzikaal te omlijsten. Dat dit
een bijzonder optreden is blijkt uit het feit dat hier de
toeschouwers vaak zelf de instrumenten ter hand
nemen en mee doen. Zo was het Robert die eigenlijk
vrijaf had kunnen nemen want hij werd waardig
vervangen door een van aanwezige sporters. En deze
man had een opmerkelijk ritme gevoel. Dat het de hele
middag droog bleef was niet meer dan terecht, de
fanatiek gestreden wedstrijden verdienden het niet om
in het water te vallen, bovendien hadden we alle
nummers waarin de zon voorkwam uit de kast gehaald,
dat kon dus niet misgaan. Mensen van Estinea, het was
weer een hele belevenis, bedankt daar voor en wie weet
tot een volgende keer.

Ben Seegers geballoteerd
Braamt, 08-06-11 - Op onze repetitieavond is Ben
(eindelijk) geballoteerd. Ben toeterde al een tijdje
mee,zelfs op de optredens, maar van ballotage kwam
het steeds niets. Nu is dan eindelijk de kogel door de
kerk en ook Ben heeft aangegeven bij de groep te willen
toetreden. Welkom bij de club Ben, ennuh, nu maak je
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ook officieel lekker met je vrouw Judith muziek bij
Braomps Kabaal.

MVR B1 Kampioen ....voetbal of zo
’s-Heerenberg, 21-05-2011 - Afgelopen zaterdag zijn de
mannen van het B1 junioren van voetbalvereniging MvR
kampioen geworden in hun klasse. Dus werd er een
feestje gebouwd. En mams Lucy vond dat het geen
kampioensfeest zou zijn als Braomps Kabaal niet zou zijn
geweest. Waren we van de partij, en het leuke van dit
voetbalfeest……..er waren geen vernielingen, geen ME
opgetrommeld, geen vechtpartijen, geen brandbommen
etc. Zo zie je maar wat de invloed van een goed
dweilorkest kan zijn, zelfs op een voetbalfeest. Het was
een leuk feest, en heren van MvR B1, van harte
gefeliciteerd met deze titel. Volgend jaar
weer…………………..

Helga Heuvel ziet Sarah
Zeddam, 12-05-2011 - In de nacht van woensdag op
donderdag werd de vrouw van onze Jan (Helga) 50 jaar.
Alhoewel het midden in de week viel, waren we toch
met een grote afvaardiging daar en hebben we haar
even muzikaal getrakteerd (gezamenlijk met het Natte
Mondstuk uit Zeddam). Zaterdagavond deden we het
nog eens dunnetjes over bij een leuk en gezellig feest bij
de Heerenboer in Zeddam. Helga, van Harte!

Van Ulft naar Bult en gat, en weer terug!
Ulft, 01-05-2011 - Op deze dag van de arbeid hebben we
2 optredens verzorgd en die dag daarmee ook ere
gedaan. Het was soms wel rennen en vliegen, maar het
waren wel leuke optredens. Eerst bij de Olde Poort in
Ulft tussen de leuke spullen muziek gemaakt. Voor
diegene die nog huisraad nodig heeft, een echte
aanrader!

Vervolgens naar de andere kant van Gendringen
geraced, naar het onlangs geopende restaurant
Engbergen. Daar hebben we tweemaal op het zonterras
gespeeld en laten horen dat dweilmuziek ook mooi kan
klinken. De organisatoren daar (de opblaos band)
hadden echter bedacht om er een bult op gat
evenement van te maken. Wij dachten dat het alleen
ging over de ligging, maar het ging ook over de muzikale
optredens en de opkomst van het publiek op de
verschillende plekken...

Vrouw van veurzitter now ook vieftig!
Stokkum, 06-03-2011 - In de nacht van zaterdag op
zondag naar de Carnaval toe werd de vrouw van onze
voorzitter 50 jaar. Alhoewel het voor velen in onze
groep een druk weekend is (midden in de Carnaval),
vonden we met een kleine afvaardiging toch nog tijd om
haar even muzikaal in het zonnetje te zetten. Met
speciale dank aan buurman Arjan Zweers die ook nog
even bijsprong op slagwerk!

Straotversieren in Paverstdarp
Zeddam, 26-02-2011 - Dit jaar was het alweer de vijfde
keer dat Braomps Kabaal de hoogheid van Pavertsdarp
begeleide in zijn rondgang langs de straten, om met
eigen ogen te zien hoe het carnaval leeft in Zeddam.
Prins Herald I met zijn gevolg, adjudanten Tom en Bas,
hebben een schitterende dag meegemaakt. Daar waar
de weergoden roet in het eten dreigden te gooien, bleef
het zelfs van die kant rustig.
Na het hijsen van de vlag, in de tuin van zijne koninklijke
hoogheid, werd er van straat naar straat getrokken.
Overal werd er wel feest gevierd. Tijdens het
aanbrengen van de versieringen in de straat werd er een
feestje gebouwd. En dat is carnaval vieren, vieren met je
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omgeving, jong en oud maakt niet uit.

De prins onderscheidde diverse mensen voor hun inzet
aan de gemeenschap, en Braomps Kabaal zorgde voor
de sfeer. Pavertsdarp, en prins Herald in het bijzonder,
bedankt voor deze schitterende dag!
Pop verbranden in Nöttedarp: "D'r is gin holde an"
Braamt, 21-02-2011 - Traditioneel wordt aan het einde
van de Carnaval in Braamt de pop verbrand. Uiteraard
ontbraken we daar niet. Voor een filmpje op youtube,
klik op deze link

De Commandeur van 2011, de heer Anton Koster, zei
het treffend: "Het is belangrijk dat een kleine
gemeenschap als Braamt levendig blijft. En het
carnavalsfeest is daar een voorbeeld van, het leeft in
Braamt en omtrek en zal steeds groter worden, door de
drijvende krachten die achter de Nöttekrakers zitten".
Anke was ook weer van de partij, zij is dan weliswaar
geen lid meer, maar kan de club niet loslaten. Volgende
week balloteren Anke??
Wij hebben weer een prachtig weekend mogen beleven,
met diverse hoogtepunten, maar hèt (niet muzikale)
hoogtepunt was wel het feit dat Rene van Westerop een
alcoholtest moest ondergaan bij zijn eigen collega’s. En
wonder boven wonder sloeg de meter niet positief uit.
Al zittend op een platte wagen rijdend richting lunch,
werden we aangehouden door de politie, die in een
oogwenk hun collega herkenden en ja…………..dan ben je
het haasje.

Carnaval in Nöttedarp: "D'r is gin holde an"
Braamt, 20-02-11 - Carnaval in Nöttedarp is altijd wat
bijzonders, het is de eerste optocht van de regio, het
eerste carnavalsfeest, en op deze thuiswedstrijd mag
Braomps Kabaal niet ontbreken. Dit jaar onder de
bezielende leiding van Prins Clemens I en jeugdprins
Youri I was d’r gin holden an.
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Hoe dan ook Nöttekrakers bedankt voor het fijne
weekend, en tot volgend jaar.

Braomps Kabaal zet Etten Leur op z'n kop.
Etten Leur, 02-02-2011 - Het optreden van Braomps
Kabaal met de B-selectie op het feest van de zus van Rob
in Etten-Leur is een groot succes geworden. Rob had
woensdag een felicitatiekaart van Braomps Kabaal van
ons meegekregen, maar het bleek dat ze er ook al één
met de post had gekregen. Door de kaart via de post
dacht ze, die komen niet…en toen ze de rode
bodywarmers zag binnenkomen dacht ze…..dat kan toch
niet!!

Door de kwaliteit van de muzikanten was ze echter al
snel uit de droom. Ze vond het wel heel erg leuk en de
zaal deed leuk mee. Er kwam zelfs een polonaise op
gang.

Dat we bij een gelegenheid “Zeeman” een keer live voor
haar gaan spelen vindt Els helemaal toppie. Bedankt
voor het beschikbaar stellen van de bodywarmers, dat
was de basis van onze act. (van onze plaatselijke
redacteur: Rob Nederhoff)

Gerard Kock ziet ook Abraham.
Braamt, 02-02-11 - Je zou bijna gaan denken dat het bij
Braomps Kabaal een stoffig zootje aan het worden is,
nadat Jan zijn Abraham zag, is het nu de beurt aan
Gerard.
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2 februari zag hij Abraham langs komen, en uiteraard
ook Braomps Kabaal die een serenade kwam brengen.
Na van het honk naar de woning van Gerard
gestrompeld te zijn, het had immers geijzeld, kwamen
we zonder noemenswaardige ongevallen aan,
totdat……….. Robert in het donker een draadje over her
hoofd zag. Het gevolg was dat hij onderuit ging en zijn
trommel danig beschadigde. Hij kon gelukkig nog wel
meedoen met de serenade en hij heeft nu een leuke
bijnaam gekregen (Robert Buiteling...).
Gerard en Jacqueline, nogmaals van harte gefeliciteerd,
en nog vele gezonde jaren erbij. Vrijdagavond doen we
met een groots feest bij de Blonde Hoeve in Braamt het
allemaal nog ff dunnetjes over!

Van de prins gin Kwaod....
Zeddam, 07-01-2011 - Herald (Harmsen) 1 zal over het
carnavalsjaar 2011 de scepter zwaaien over
Pavertsdorp. Dat werd duidelijk op de pronkzitting die
onlangs gehouden werd in zaal Ruimzicht te Zeddam.
Herald had effe wat opstart problemen, maar kwam
later op de avond los, en presenteerde zich uitstekend.
Ook de zaal moest effe aan Herald wennen, maar toen
bekend was dat hij die man van die lassiehond
was…………toen was alles duidelijk.

waard. En dat alles onder de muzikale klanken van
Braomps Kabaal. Voor ons is dit ook steeds weer een
speciale avond, ondanks de strakke planning van René,
komen er toch steeds weer verrassingen boven drijven.
Ondanks
anks dat de carnavalsperiode op de elfde van de
elfde begint, geeft deze avond pas echt het begin van de
carnaval in Pavertsdorp aan. De prins is bekend, en de
voorbereidingen worden nu serieus. Het
carnavalistenbloed begint weer sneller te stromen.
De inzet van Braomps Kabaal werd weer gewaardeerd,
ook de after party was zeer geslaagd. Het feest ging nog
effe door tot in de kleine uurtjes……………
Onder het motto “wi-jj douwe deur”, werd er een mooie
buutavond gepresenteerd. Buutreedners als Ulkowietz
(Henry Welling), Henderik (Maarten Esman) en
Sniederke (Marien Derksen) maakten er een bonte
avond
van, maar ook een zeer speciaal optreden van de
drumband
mband van harmonie KNA was zeker de moeite
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