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Terugblik 2012: Optredens en activiteiten

Kerstkaart en nieuwjaarswens voor
2013
Braamt, 19-12-2011 - Zoals elk jaar versturen we weer
onze kerstgroet en nieuwjaarswens naar al onze
contacten. We proberen dat altijd goed bij te houden
maar soms slipt er wel eens iets door de mazen van het
net. Dus, mocht je hem niet via mail hebben ontvangen,
beschouw deze dan als aan jou persoonlijk gericht..

Moeder gans gezocht.
Gendringen, 16-12-2012 - Dit jaar voor het eerst waren
we van de partij op de Ganzenmarkt in Gendringen.
Persoonlijk had ik nog niet van dit evenement gehoord
maar het schijnt toch wel goed bekend te zijn. Een
braderie in kerststijl met leuke ambachtelijke kraampjes
en zo hier en daar een optreden van een koor of
muziekvereniging. Als dweilorkest waren wij de enige en
dat is op zich niet zo verwonderlijk. Slechts weinigen
durven zich aan het kerstrepertoire en de combi met
dweilmuziek ligt ook niet zo voor de hand. Maar ja,
Braomps Kabaal is daarin ook een beetje eigenzinnig.
Dus de kerstmuts op en met ons allen door de
winkelstraten van Gendringen. Een groot succes!

Trouwfeest met een zilver randje.
Zeddam, 15-12-2012 - Ben en Judith Seegers, beiden lid
van ons dweilorkest, zijn 25 jaar bij elkaar in het
huwelijksbootje en dit wilden zij vieren met familie,
vrienden en mensen met wie zij samen muziek maken.

Dat deze twee kanjers veel met muziek hebben en ook
goed bij mensen liggen blijkt. Maar liefst 3
muziekgroepen traden bij de feestzaal "de Heereboer"
in Zeddam op, waaronder Stageband St. Martinus
Dichteren, dweilorkest "de Alles Went Band" en
natuurlijk Braomps Kabaal.

Naast onze serenade hebben we Ben en Judith
liefdesballonnen met een wenskaartje overhandigd. Dat
viel uiteraard in de smaak. Helaas konden enkele
ballonnen niet worden overhandigd omdat deze
onbereikbaar voor eenieder, nog ergens in de nok van
het dak van de Heereboer hangen..

Oldershove met kerstklanken.
Centraal in de Ganzenmarkt staat de verkiezing van de
ganzenhoedster, een klein meisje in traditionele kledij.
Mooi en vertederend om dat jonge grut zo te zien. Maar
waar is moeder gans? ..gezocht, maar niet kunnen
vinden.
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Wehl, 12-12-2012 - Dit jaar heeft onze kapelli René
Kuster Oldershove in Wehl benaderd voor een pro deo
kerstoptreden op onze gebruikelijke oefenavond.
Activiteitenbegeleidster Annelies Reuling van
Oldershove was direct enthousiast. Mooi toch? Zij een
mooie avond en wij een goede oefening.

Dat kerstmuziek maken toch wel een aparte tak van
sport is blijkt deze avond al gauw. Ietwat onwennig
begonnen we aan dit optreden. Eerst met twee
klankwerken door de trompettisten René, Vincent en
Ben o.b.v. Judith op tenorsax. Daarna begonnen we
zittend met traditioneel amerikaanse kerstmuziek en
wat nieuwere kerstliederen. We sleepten ons er
doorheen maar echt lekker ging het voor ons niet echt.
Dat veranderde toen we na de pauze staand muziek
gingen maken en daarbij wat oude smartlappen
speelden. We werden losser en ook het publiek merkte
dat. M.n. Mooi was die tijd en de Zuiderzee ballade
gingen er goed in bij 80 bezoekers.
Dat er op het eind spontaan gedanst werd op Stille
nacht en er na het concert met een kerstmuts werd
rondgegaan voor een kleine bijdrage, gaf aan dat het
optreden gewaardeerd werd. Dankjewel Oldershove,
dat jullie zijn gekomen op onze oefenavond

vonden het leuk om een keer voor nood (een ander
orkest kon onverwacht niet) dit optreden te verzorgen...
enuh, wat mij betreft doen we dit volgend jaar gewoon
weer, als het nodig is.

Vroege kerstgeluiden....
Braamt, 07-11-2012 - Afgelopen woensdag werd op
onze repetitieavond voor het eerst sinds een aantal
jaren het kerstrepertoire weer eens geoefend. Dat is
toch wel iets wat je niet zo 1-2-3 verwacht van een
dweilorkest, en dan ook nog wel zo vroeg in het jaar!
....Alhoewel...., de kerstmarkten zijn er binnenkort weer
en ook liggen sommige winkels al weer vol met
kerstspullen.

.

Hardlopers bunt gin doodlopers.
Zeddam, 02-12-2012 - Zoals elk jaar wordt er in het
Montferlandse bosgebied een hardloopwedstrijd
gehouden die enige internationale bekendheid geniet.
Naast de lokale deelnemers die door door eigen
supporters hartstochtelijk werden aangemoedigd,
flitsten in de kop van de tocht eerst de donkere
hardlopers voorbij. Indrukwekkend hoor hoe deze
mensen snelheid weten te maken....

In 2009 hebben we in het Terborgse winkelcentrum voor
het laatst bij een kerstmarkt kerstmuziek gemaakt en er
ook bijzonder goede en leuke reacties gekregen(zie
foto). Na een aantal jaren sinterklaasintochten te
hebben verzorgd, willen we ons dit jaar echter weer
eens gaan toeleggen op kerst. En het repertoire is best
ook leuk: het bestaat uit zowel traditionele
kerstnummers alsook een aantal moderne. Voor ieder
wat wils en met de aanvulling van andere sfeernummers
uit ons repertoire maken we zo toch een mooi stukje
muziek bij de kerst.
oja. Gezelligheid en sfeer staan uiteraard voorop(dus
maken we dan ook met kerst geen Kabaal!). We hebben
momenteel trouwens nog enkele mogelijkheden om een
kerstoptreden te verzorgen. Heeft u interesse? Neem
gerust contact met ons op.

Rob Holtslag eindelijk ook vieftig.

Als dweilorkest hebben we gedurende een anderhalf uur
het aanwezige publiek en de voorbijtrekkende sporters
vermaakt, en dat is ons toch weer aardig gelukt. We
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Westendorp, 20-10-2012 - Op deze zaterdagavond
werden we door de familie Holtslag gevraagd om een
serenade te geven aan de jarige boer Rob. In café Vos te
Westendorp was het gezellig druk en we werden er
letterlijk warm onthaald... Moedig als we waren hadden
we vooraf een bodywarmer aangedaan maar die was
binnen niet echt nodig. Een sauna was er niets bij...!
Niettemin was het optreden zelf bijzonder leuk voor
ons. De wisselwerking met het publiek was fantastisch.
Ook het liedje dat we vooraf met de familie hebben
ingestudeerd (bij ons staat op de keukendeur) liep op
deze feestavond feilloos. Mss ontstaat er hier iets moois
om ook in combinatie met ons vaker op te treden?? :-).

de deur in huis te vallen………….het was een warme
middag. De ontvangst van ons orkest door de
organisatie was warm te noemen, koffie met broodjes
een fatsoenlijke ruimte voor de instrumenten…… de
warmte kwam ons tegemoet.
Op 4 podia werd er opgetreden en zonder uitzondering
was het op elk podium warm. Maar dat mocht de pret
niet drukken, we hebben ons beste beentje voor gezet
en een paar mooie setjes neer gezet. Bovendien was er
na ieder setje wel een welkome afkoeling. Ook weer
uitstekend georganiseerd.

In de gesprekken met de familie Holtslag bleek
overigens dat we meer banden met elkaar hadden dan
we in eerste instantie dachten. René is nu buurman van
Peter en Karen Holtslag maar onze contactpersoon Karel
bleek weer oud-buurman te zijn geweest van de familie.
Tja, al je nog even zo doorgaat zijn we allemaal familie
van elkaar...
Rest ons nog je via deze weg nogmaals van Harte te
feliciteren Rob, ennuh, natuurlijk nog vele jaren van
geluk en gezondheid erbij!

De derde reden dat het een warm onthaal was, waren
enkele marskramers die vonden dat de orkesten hun
klanten van hun kraam weg hielden…………….we hebben
er een schepje boven op gedaan waardoor de klanten
juist kwamen en bleven. Iedereen blij dus. Al met al was
het weer een mooie en gezellige middag, en willen we
Anke en Hans bedanken voor hun invalbeurt, het was
wederom geweldig, hartstikke bedankt.

Stoeven en stinken...
Kalkar, 23-09-2012 - Nabij Kernwasser Wunderland in
Kalkar(D) was een boeren trekkertrek evenement
georganiseerd waarbij Braomps Kabaal niet mocht
ontbreken.

Ja dat is Ooi, Ooi, Ooiman.
Doetinchem, 06-09-2012 - De rolstoelavond 2 daagse zit
er weer op. Dit jaarlijks evenement is qua omvang
wellicht niet, maar qua uitvoering zeer zeker wel één
van de mooiste optredens van het jaar.
We onthalen dan, bij de finish, de deelnemers en hun
begeleiders, met lekkere muziek en dat is ieder jaar
weer een prachtige avond voor ons. We hebben het
weer met plezier gedaan, en gaan er vanuit dat we er
volgend jaar weer staan.
De belangstelling voor het evenement was deze
zondagmiddag toch aanzienlijk te noemen maar, de
bezoekers zaten, heel eerlijk gezegd, niet echt te
wachten op muziek. Nauwelijks konden we boven de
rauwe geluiden van ronkende motoren en de grote
trekkers uitkomen. Het stof en de rookpluimen maakten
het evenement best indrukwekkend, maar voor ons was
muziek maken in deze omgeving wel heel erg lastig.
Soms zag je toch nog, dat enkelen met hun benen of
voeten met ons meededen, en dat was dan toch ook
weer leuk om te zien.

Een warm onthaal in Ulft.
Ulft, 09-09-2012 - Het centrumfeest van Ulft werd
gehouden op 10 september, en om maar meteen met
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Braomps Kabaal brengt eerste CD uit.
Braamt, 25-08-2012 - Op zaterdag 25 augustus werd
tijdens het besloten jaarfeest de eerste CD van
dweilorkest Braomps Kabaal gepresenteerd. De CD
kreeg de titel “Hoezo, Braomps Kabaal” mee.
Zoals deze titel reeds doet vermoeden bevat de CD
muzieknummers die je niet van een traditioneel
dweilorkest verwacht. Met nummers als “Umbrella”,
“Gimmie some lovin” en de wijze waarop dat door dit
orkest wordt vertaald is best bijzonder: er wordt een
stevig geluid neergezet maar er is zeker geen sprake van
herrie(...Kabaal).

“Dat is ook wat wij als Braomps Kabaal willen bereiken.
Door een verrassend en afwisselend repertoire
proberen wij ons te onderscheiden, en, als groep vinden
we het daardoor ook nog eens veel leuker”, aldus René
Kuster, muzikaal leider van Braomps Kabaal.
De CD bevat 12 nummers en de opnames namen drie
middagen in de geluidsstudio van Huub Alofs in Zeddam
in beslag. Om het leuk te houden (m.n. ook financieel)
werd daarvoor ruim de tijd genomen. “We hebben 3
jaar uitgetrokken voor het geheel, en de financiering
geheel zonder sponsoren gedaan. Dat is met onze
bescheiden middelen net haalbaar en achteraf gezien
ook helemaal geen slechte keuze geweest. Ik ben best
trots op wat we zo toch maar mooi voor elkaar hebben
gekregen”, aldus René.

Wilt u in het bezit komen van de cd? Dat kan tegen
betaling van €7,50 (zolang de voorraad strekt). Neem
daarvoor contact op met ons contactpunt Karel Ratering
(zie onder knop Contact) of een van de leden van ons
orkest.

Braomps Kabaal jaarfeest.
Braamt, 25-08-2012 - Zoals elk jaar is er het jaarfeest
waar leden en invallers van Braomps Kabaal het
afgelopen jaar nog gezellig met elkaar bespreken met
een besloten feest. De weergoden waren ons dit jaar
goed gezind. De dag ervoor regende het nog
pijpenstelen en de dag erna kwam het ook weer met
bakken uit de lucht. Alleen op de dag van ons jaarfeest
was er een stralende zonneschijn, en was het

ook aangenaam warm. Het kon gewoon niet anders, we
hadden het gewoon verdienden :-)
De organisatie van het jaarfeest wordt elk jaar weer
door een ander onderdeel van het orkest verzorgd: dit
jaar waren de saxen aan de beurt en tot ieders verbazing
hadden zij zich in een echt tiroler dirn-dl gehezen(Die
'Kaballi Schwester"). Dat bracht de stemming er direct
in!
Tijdens het feest werd René van Westerop tot Kabalist
van het jaar 2012 benoemd, een titel die René met recht
heeft verdiend omdat hij al een aantal jaartjes als
voorzitter actief is bij Braomps Kabaal. Proficiat René!

Ook werd daarna de eerste CD van Braomps Kabaal
gepresenteerd. René Kuster, onze kapelli, nam daarbij
het eerste exemplaar ingelijst in ontvangst. Robert
Buiting kreeg tevens een attentie omdat hij de titel van
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de CD heeft bedacht. Daarna boog iedereen zich over de
mooie lijst en was men trots op het bereikte resultaat.

Vooral degene die er al behoorlijk doorheen zitten,
krijgen een impuls om weer lachend verder te trekken.

Niet alleen de wandelaars waarderen onze muzikale
inbreng, ook de toeschouwers vermaken zich prima. Het
valt ons op dat veelal dezelfde mensen naar onze stek
komen nabij de molen.
Nadat we de lippen beurs hadden gespeeld, hebben we
de dag afgesloten met een heerlijk buffet. En kunnen we
gaan rusten en genieten van een wel verdiende vakantie.

We´re happy together.

Het feest werd uiteindelijk afgesloten met een
uitgebreid diner. Daarna was het nog tot laat napraten
en gezellig samenzijn. Volgend jaar zijn de trompettisten
en de Bas-sectie de organisatoren. Ik ben benieuwd in
welk tenue zij zich dan gaan hijsen...

Braomps Kabaal……………….bekend van
radio en TV.

Terborg, 12-07-2012 - Zo moeilijk is het allemaal niet,
door gewoon een uurtje muziek te maken, kun je
mensen even uit de sleur halen. Zo was het ook op huize
st Antonia in Terborg. Het oorspronkelijke plan zou zijn
dat we in Doesburg op de braderie zouden spelen,
echter door (opnieuw) budgettaire problemen van de
organisatie, hebben we besloten om pro deo op te
treden voor de oudere medemens. En dat was een
bijzonder geslaagd initiatief. Wij hadden plezier in het
muziek maken, en de bewoners vonden het prachtig om
naar onze muziek te luisteren. Iedereen blij dus. Zo zie je
maar dat een kleine geste veel plezier kan brengen.

Groesbeek, 19-07-2012 - Ja ja, wie had dat gedacht? De
altijd gezellige en geweldige muziekdag tijdens de
doortocht van de Nijmeegse 4daagse door Groesbeek,
kreeg dit jaar extra kleur doordat we bezoek kregen van
TV Zeeland en TV Gelderland.

In blijde verwachting.
Braamt, 24-06-2012 - Vandaag is de brief gepost met de
Master van onze CD. Hiermee is de presentatie van onze
allereerste CD weer een stukje dichterbij gekomen.
Harm Edens vereerde ons met een bezoek, en op de TV
was tijdens het 4daagse journaal te zien en te horen dat
Braomps Kabaal een hele mooie positieve bijdrage
levert aan het wandel plezier voor de 45000 wandelaars.

6

Braamt. In een voor Braamt wel behoorlijke optocht (zie
foto) trokken de wandelaars met hun ouders, vrienden
en kennissen samen met ons op naar de finish bij
sportpark Dieker, om daar hun welverdiende kruisje op
te halen.

Achter de schermen is de afgelopen tijd veel tijd
gestoken in het ontwerpen van de cd-hoes, zoeken naar
een producent, en alle formaliteiten die geregeld
moeten zijn bij het uitbrengen van een CD. Niet geweten
dat het zoveel werk met zich mee zou brengen.... Omdat
het allemaal ook nog eens voor het eerst is, kost dat
natuurlijk extra (inleer)tijd. Ook werd het geduld van
menigeen op de proef gesteld, maar, nu de afronding
lijkt te zijn ingezet kijken we met z'n allen rijkhalzend uit
naar onze eerste...

Toontje lager...
‘s-Heerenberg, 23-06-2012- Nauwelijks bekomen van de
intocht in Braamt moest Tonnie Reessink thuis weer aan
de slag. Zijn vrouw Luci kreeg het op de heupen door het
onverwacht mooie weer. De hangmat die ze met haar
Sarah-feest had gekregen moest en zou opgehangen
worden. Tegensputteren van Tonnie hielp helaas niet.
Het ging allemaal heels anders dan ze zich hadden
voorgenomen. In plaats van rustig een uiltje knappen in
de hangmat moest in allerijl de huisartsenpost worden
bezocht.

Ook voor onze Gerard Kock lag er een kruisje klaar, en
dat terwijl hij toch ook met muziek zijn steentje heeft
bijgedragen. Hulde, Gerard! Helaas moesten we ook
constateren dat er altijd weer jaloerse collegamuzikanten zijn die het liefst het kruisje van zijn tenue
wilden ritsen, als ze maar even de kans kregen. Tja
Vincent, daar moet je toch echt wel eerst een
wandelprestatie voor leveren....!

Hup, hup, voetjes van de vloer.
Braamt, 16-06-2012 - Zaterdag 16 juni was het dan
weer zover, de alom bekende sportdag van het
personeel van het Slingeland Ziekenhuis stond op het
programma. Voor de deelnemers was het afzien, en
voor Braomps Kabaal niet minder. We hebben de hele
dag ons beste beentje voor gezet, en diegene die een
tekort aan embouchure had, werd die dag wel
bijgetraind
Dat Toon met dit alles niet heel blij is, is hem wel aan te
zien. Hopelijk wordt hij goed door Luci verzorgd zodat hij
snel weer met ons kan meedoen.

En weer een kruisje erbij...
Braamt, 22-06-2012 - Net als de voorgaande jaren was
Braomps Kabaal weer van de partij bij het inhalen van
de wandelaars van de avondwandelvierdaagse in
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Nou ja, een heel oplettende lezer kon ons op de
achtergrond van de foto herkennen, maar-eh, we
stonden er wel op! Om het iets duidelijker te maken
hebben we onszelf maar even met rood omcirkeld...

.
Verschillende teams van diverse afdeling bestreden
elkaar deze dag op sportief gebied, met allerlei
sportoefeningen. Zo waren er oefeningen op gebied van
uithoudingsvermogen, techniek, tactiek maar vooral
samenspel. Hoe dan ook, het was weer een super
gezellige dag, voor ons ook, lekker muziek maken
afgewisseld met een hapje en een drankje. Die paar
buitjes namen we op de koop toe

Voor een volledig verslag is een pdf beschikbaar onder
het volgende linkje: AW4D ondersteboven van Braomps
Kabaal p.s. het pdf kun je zelf in Acrobat Reader
omkeren..

De Achterhoekse Wandelvierdaagse zit
er weer op

Het niveau van de medici was ook omhoog gegaan, was
er vorig jaar nog een BHV’er nodig, dit jaar konden de
verpleegkundigen alle blessures zelf behandelen, en
hadden ze geen professionele hulp nodig. Dus op dat
gebied zit je bij Slingeland gebeiteld.

Surprise, surprise......
Kilder, 02-06-2012 - Ter gelegenheid van het 25 jarig
huwelijksfeest van dhr. en mevrouw Wennekes was er
door de bruidegom(Alex) een verrassingserenade
geregeld voor zijn vrouw. Op het moment dat wij als
Braomps Kabaal zaal Teunissen in Kilder binnentrokken
viel de bruid bijna om van verbazing....
Alhoewel we met een kleine groep waren hebben we
een leuke serenade kunnen gegeven. Het is overigens
altijd leuk om te zien dat je met een beetje muziek
maken niet alleen zelf plezier hebt, maar, ook anderen
veel plezier kunt geven.

Newsbulletin
Doetinchem, 21-05-2012 - De Gelderlander doet verslag
van AW4D met foto van Braomps Kabaal op voorpagina.
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Doetinchem, 19-05-2012 - Dit werd de Achterhoekse
de
Wandelvierdaagse alweer voor de 9 keer gelopen. En
onder een prachtig zonnetje werden wandelaars
onthaald op het Simonsplein in Doetinchem. En dat het
een mooie tocht was bleek wel uit de vele positieve
reacties van de wandelaars die, enigszins moe maar wel
voldaan, op de klanken van Braomps Kabaal de
eindstreep naderden.
Na de streep werden de meeste van hen ontvangen
door vrienden en familie, en voorzien van een bloemetje
en een medaille werd er daarna nog even gezellig
nagekeuveld.
Voor de kabalisten was het een lekkere muziekdag,
waarbij we heerlijk muziek hebben gemaakt in een
prachtige ambiance. Volgend jaar is het tweede lustrum,
misschien worden we weer uitgenodigd, aan ons zal het
niet liggen om er weer een mooie dag van te maken.

Und für unsere Deutsche Gäste….
Loerbeek, 11- 05-2012 - Klaus Kaaf vierde zijn 70ste
Geburtstag, op de Dèèl in Loerbeek, en aan Braomps
Kabaal de eer om het feestje muzikaal te omlijsten met
een serenade. Braomps Kabaal zou Braomps Kabaal niet
zijn als we het repertoire niet aangepast zouden
hebben, toen de eerste tonen van Seemann door het
zaaltje klonken, wisten de Gäste schon wie spät het was.
Fest was angesagt.
Het werd een leuke bedoening, en Klaus nogmaals
ste
Herzlichen Glückwunsch, en op de 75 verjaardag,
blijven we wat langer.

deponeerde om Je t’aime te spelen……….hoe
emotioneel.
Joke van harte gefeliciteerd, en naar wij hopen nog vele
jaartjes erbij.

Lucy Reessink ziet Sarah niet zo zitten...

Serenade Janny Rutjes 50 jaar.
Braamt, 28-04-2012 - Ze vallen nu bij bosjes, een sarah
hier en een abraham daar.... Nu was er weer een sarah
gearriveerd in Braamt, bij Janny Rutjes. Zij gaf een
feestje in de Olde Boerderi-je in Braamt en haar man
had ons heimelijk ingehuurd. Dat ze er blij mee was zag
je wel aan haar reactie(zie foto). Nadien moesten we
zelfs nog even met haar apart op de foto...
Janny, van harte, enuh, nu op naar de 100!

‘s-Heerenberg, 09/10-04-2012 - Wel hangen in de
hangmat, zolang ze er niet naast ligt. Op dinsdag 10 april
werd Lucy 50 jaar, en dat werd uitbundig gevierd in
huize Reessink. Braomps Kabaal kon en mocht niet
ontbreken. Nadat we met het gehele dweilorkest een
aantal nummers in de huiskamer hadden gespeeld
(gelukkig waren de buren ook uitgenodigd), werd om
twaalf uur Sarah verwelkomd. Onder de klanken van DJ
Angelo werd het feest nog tot in de kleine uurtjes
doorgezet. Lucy nogmaals van harte gefeliciteerd, en
voor Braomps Kabaal……….op naar de volgende vijftiger.

Braamt in vuur en vlam.
p.s. Nog dank aan onze invallers: Marcel, Hans en Anke!

Sarah draait overuren.
Megchelen, 22-04-2012 - Amper is Lucy van de schrik
bekomen, en nu is Joke (je weet wel van Karel) aan de
beurt. Zij zag Sarah langs komen op 23 april, en voor de
aanwezigen in cafe "de Kievit" in Megchelen, was dat
net zo hard schrikken. Braomps Kabaal onthaalde Sarah
echter met een muzikale serenade. En Joke hield het
zelfs niet droog, toen haar Karel het verzoek
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Braamt, 08-04-2012 - Op eerste paasdag 2012, was er
weer het traditionele paasvuur op het terrein van Landal
Greenparks nabij het Stroombroek te Braamt. De
bezoekers waren vanaf de bungalows toegestroomd, en
het feest kon beginnen toen Braomps Kabaal de eerste
klanken begon te spelen.. Ondanks het feit dat er in de
regio diverse paasvuren werden ontstoken, was de
animo hier erg groot en stonden er honderden mensen
te kijken naar het spektakel toen de vlam in de hoge
brandstapel ging.

Carnaval bij Spindo
Doetinchem, 10-02-2012 - Op deze vrijdagavond
verzorgden wij een optreden voor het Carnaval van
Spindo. Dit soort optredens, de hartelijkheid en
eerlijkheid van onze gehandicapte medemens, zijn altijd
extra bijzonder.
Nauwelijks hebben we het eerste nummer gespeeld of
de polonaise werd reeds door eenieder ingezet.
Gezamenlijk werd zo met ons een twee uur durend
Carnavalsfeest gemaakt. Geweldig! Als dank kregen we
nog een (eigengemaakte) onderscheiding. Dat was
natuurlijk erg leuk, maar, het mogen spelen op zo'n
avond was al een onderscheiding op zich...
De stemming zat er goed en de mensen bleven kijken tot
de laatste vlammen gedoofd waren. En wij………speelden
door tot de laatste bezoeker het voor gezien hield.

Carnaval Hummelo, kleine optocht en
bijzondere after-party
Hummelo, 11-02-2012 - Dit jaar voor het eerst in vijf
jaar geen straatversieren in Pavertsdarp, maar iets
geheel anders: een middagoptreden in Hummelo in een
kleine carnavalsoptocht en afsluitend een optreden in
een Carnavalshonk, ergens in de binnenlanden van
Hummelo. De optocht zelf stelde eerlijk gezegd niet veel
voor(twee wagens, een loopgroep en 1 individuele
deelnemer), en ook het bekijks langs de straat en de
straatversiering zijn we wel anders gewend. Toch had de
gemoedelijkheid van de deelnemers wel wat, en, werd
het leukste van dit optreden tot het einde bewaard.

Ergens in het buitengebied van Hummelo, op een
afgelegen boerderij, in een loods, was een waar
Carnavalshonk ingericht. Buiten was het stervenskoud,
maar binnen bulderden twee grote heaters en was het
er aangenaam vertoeven. De onbevangen en
eenvoudige wijze waarop deze mensen hier Carnaval
vierden heeft ons aangenaam verrast en wij gingen er
graag in mee. Er werd een mini-Playbackshow gehouden
en wij verzorgden optredens in het voorprogramma en
in de pauze-act. Onze kapelli werd tijdens dit optreden
zelfs zo enthousiast dat hij spontaan een 'stage-dive'
probeerde. De uitvoering liet echter nog wat te wensen
over, en, gelukkig voor de omstanders (en hijzelf)
kwamen er geen ongelukken van. Wel eerst beter
oefenen, René...
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Carnaval in Nöttedarp alweer voorbij:
"Deur Douwe"
Braamt, 06-02-2012 - Zoals elk jaar eindigt de Carnaval
in Braamt met het traditionele popverbranden. Best een
leuke traditie trouwens waar even wordt stilgestaan bij
het feit dat het nu allemaal weer in Nöttedarp voorbij is
en we weer een jaartje moeten wachten op de nieuwe
Carnaval. Bij sommigen komt dan ook de nodige emotie
boven.....
Dit jaar kregen echter de 'waterlanders' nauwelijks de
gelegenheid daartoe..., Om 21.45u stonden we met de
prinsen buiten en het ritueel was om 22.00u afgerond.
De toen pas arriverende brandweer nam het ook
gelaten. Het was behoorlijk koud die avond en wie tornt
d'r aan de Braamtse nuchterheid van de prins: gewoon
"Deur Douwe"!

Carnaval in Nöttedarp: "Deur Douwe"
Braamt, 05-02-2012 - Carnaval in Nöttedarp vond dit
jaar vroeg in februari plaats. In een zonnig maar wel zeer
koud weekend stonden we als dweilorkest weer paraat
om de prins te begeleiden in de officiële handelingen op
zondagochtend.

Voorafgaand aan de optocht werd even in boven Braamt
bij het "Mezzo" gegeten. Sommigen van ons zaten op
een platte wagen en trotseerden de ijzige kou (echte
bikkels!). De warme hamburgers smaakten daarna toch
wel goed. en na een korte stop ging het, hop, weer
richting café en zaal "de Olde Boerderije" in Braamt. De
optocht in Braamt was mooi en toch wel aanzienlijk voor
zo'n klein plaatsje.

Nadat we bij prins Douwe hartelijk werden ontvangen
hebben we binnen in de woonkamer nog wat muziek
gemaakt. Buiten was er echter nauwelijks gelegenheid
om te toeteren. Gelukkig ving ons slagwerk alles prima
op. Hulde jongens!
In het dorpshuis "de Braempt" hebben we de nieuwe
Commandeur Willy Jansen nog een mooie serenade
gegeven. Uiteraard ontbrak daarbij de onlangs
uitgebrachte hit "Er staat een paal in de kerk" niet.
Hopelijk zag de aanwezige pastoor de Vreeze er wel de
humor van in :-) .

** Einde Jaarboek 2012 **
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