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Terugblik 2013: Onze
Optredens en activiteiten
19-12-2013 Kerstgroet en goed 2014
toegewenst!
Tja, het jaar 2013 loopt alweer ten einde en we maken
ons alweer voorzichtig op voor het aankomende
Carnaval in het nieuwe jaar. We zien terug op een jaar
waarin we veel hebben meegemaakt: zowel als groep
alsook het individu.... Als groep drukte m.n. het verlies
van Robert de afgelopen zomer zwaar op ons.
Sommigen van ons kregen ook in de persoonlijke sfeer
de nodige tegenslagen te verwerken. Het was niet altijd
makkelijk.

we nog als invallers gevraagd omdat een andere
muziekgroep op het allerlaatste moment niet kon. Deze
keer stonden we er als eerste keus(grapjuh) om dit
evenement in de doorkomstplaats Zeddam muzikaal te
omlijsten.
De omstandigheden waren overigens ideaal, windstil en
een lekker december zonnetje, en, veel publiek dat
lekker met ons meedeed. Zo'n 750 man hadden zich om
ons heen geschaard en moedigden de hardlopers
fanatiek aan. Menig hardloper stak nog even een
duimpje omhoog als blijk van waardering. Leuk!

Mooi is het dan om te zien dat we buiten het muziek
maken ook voor elkaar klaar staan en ook oog hebben
voor wat er om ons heen gebeurt(althans dat proberen
we). Zo sturen we elk jaar in december per mail aan
onze contacten een kerstkaart. Als kleine attentie voor
de aankomende feestdagen.

Dit optreden is de laatste voor ons dit jaar. De
aankomende weken bereiden we ons langzaamaan weer
voor op de komende Carnaval in 2014. Met kerst en
nieuwjaar precies op onze oefenavond zullen we elkaar
dan een tijdje niet zien. Ach, januari beginnen met een
klein voorstelrondje heeft ook wel wat......

Voor ons betekent dit tevens dat het kerstreces begint.
Dit jaar is deze extra lang omdat alle aankomende
woensdagavonden op eerste kerstdag en op
nieuwjaarsdag vallen. Op 8 januari hervatten we dan
weer onze repetities. Maaruh.., nu even eerst genieten
van de aankomende feestdagen!
Mocht u onverhoopt geen kaart van ons per mail hebben
ontvangen: beschouw bovenstaande dan aan u
persoonlijk gericht.

01-12-2013 Reh-henn, juh-huuhhh, ......
Roooth!
Elk jaar is er weer in het bosgebied van Montferland,
tussen de plaatsen 's Heerenberg, Stokkum, Beek en
Zeddam de interationaal befaamde Montferland run,
een hardloopwedstrijd over 15 km. Vorig jaar werden
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27-11-2013 Een ni-je Carnavalskraker
in de maak
Op onze gebruikelijke repetitieavond stonden we dit
keer met z’n allen niet in ons eigen honk maar nu in het
Graafschapcollege in Doetinchem aan de
Houtmolenstraat. Hier gingen we een geluidsopname
doen met volkszanger André van Gessel, die momenteel
bezig is om een cd te maken en voor een bepaald lied
samenwerking met een klein blaasorkest zocht. Via via
werden contacten gelegd en op deze avond werd de
begeleiding van ons voor zijn lied “Un ni-je dag”
daadwerkelijk opgenomen.

Alhoewel de voorbereiding maar minimaal was, waren
zowel André als kapelli René erg tevreden over de
samenwerking en discipline die we als muzikanten
konden opbrengen. Het resultaat stond er binnen 2
uurtjes vlekkeloos op. Blijkt maar weer eens temeer dat
we inmiddels wat ervaring hebben opgebouwd, na onze
opnames van onze eigen cd.
In het voorjaar van 2014 zal naar verwachting de cd
worden uitgebracht en worden gepresenteerd. T.z.t.
horen we daar meer van.. Je kunt de gang van zaken
volgen op de website www.bergherdieck.nl . In het
logboek beschrijft André van Gessel de ontwikkelingen
rondom de CD en andere zaken waar hij mee bezig is.

Deze pronkzitting begint met een woord van de
aftredende prins Jeroen en zijn adjudanten Graaf Mark
en Graaf Ingo en hoe zij het afgelopen jaar hebben
ervaren. Het bruggetje werd door prins Jeroen al snel
geslagen van de vele hoogtepunten die hij daarbij heeft
meegemaakt naar ook enkele minder leuke zaken.
Daaropvolgend was er in het begin van de pronkzitting
een korte In Memoriam. Voorzitter Pascal Kamperman
en Kapelli René Kuster richten een kort woord richting
de zaal voor George Kamperman en Robert Buiting,
twee mensen die de afgelopen jaren een grote bijdrage
hebben geleverd aan de Carnaval bij de Paverts.
Afsluitend was er een langdurig en luid applause. Een
indrukwekkend maar ook heel mooi moment.
Na dit serieuze moment was er weer aandacht voor
leuke buuts en orgineel vermaak. De verlichte steken
van de Senatoren, de Pavert van ut jaor, de
Paragnost(Marcel Braam), DWDD, en de Hemelse Diva´s
waren bijzonder vermakelijk en de zaal deed uitbundig
mee, en genoot. Als afsluiting volgde de ontadeling.
Naast het officieel wegdragen van de scepter op een
kussen uit de zaal, volgde de opname van de prins
Jeroen als Senator. Daarmee eindigt het regentschap
van prins Jeroen en kijken we uit wie in januari 2014 als
nieuwe prins van de Paverts wordt geïnstalleerd.

09-11-2013 Een traan en een lach bij
Abdicatie prins Jeroen
Bij c.v. de Paverts in Zeddam is er in november nog de
traditionele Abdicatie(ontadeling) van de prins, hetgeen
inhoudt dat er een pronkzitting wordt gehouden met
enkele protocollaire handelingen en een evaluatie over
zijn regentschap wordt gehouden. Voor een
buitenstaander zegt dit mss niet zo veel maar voor de
ware carnavallisten is dit toch wel iets moois.
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Als afsluiting stonden wij nog even in de zaal om een
afterparty te houden. Leuk dat zovelen nog bleven en
ook meededen. We kunnen dan ook terugkijken op een
geslaagde en bijzondere avond. Met alles erop en
eraan...!

27-10-2013 Übung macht den Meister!

dan wel Abraham hebben gezien maar Sarah mocht er
best wezen ;-)

Op deze regenachtige zondag was er in Braamt in het
dorpshuis een oefendag georganiseerd door de
muziekcommissie. Tussen 10.30u-15.30u oefenden we
o.l.v. onze kapelli op twee nieuwe muziekstukken. Ook
was er aandacht voor de manier waarop we ons
presenteren op serenades. Gerard en Hans hadden
daarbij nuttige tips.
De oefendag was nuttig maar ook best wel intensief,
maar er was ook zeker tijd voor gezelligheid en de
inwendige mens. Erica had tussen de middag voor
warme soep gezorgd. Een geslaagde dag waarop men
voldaan op terug kan kijken.

19-10-2013 Kapelli, ......en dan is er
feest!
Tja, dan nog dat Abrahamsfeest bij de Gouden Karper in
Hummelo. Een mooi feest met zo'n kleine honderd
gasten in een mooie stijlvolle zaal en live muziek van het
Duo TWIZZ. Vrienden, buren, collega's, oud-collega's,
familie, ze waren er allemaal om gezamenlijk het glas te
heffen op onze kapelli Rene.

Iedereen heeft zich prima vermaakt en we kregen een
lekker soepie, een tuutje patat, breudje beenham en
een lekker ijsie met nog een kupske koffie naoh. Kortom:
Buukie rond, lekker gepraot en gedronken en veul schik
gemaak.... wat willie op ow vieftigste nog mear!!!

13-10-2013 En dan ……bunnieh bienah
vieftug

Na een voordracht door zijn vrouw Erica kwam de
stemming er al goed in. Een serenade van ons ontbrak
natuurlijk niet. Klapper van de middag/avond was
natuurlijk de striptease-act van onze Peet. Tja, Rene mag
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Op de valreep, de avond voordat onze kapelli René
vijftig jaartjes oud gaat worden, hebben we hem een
serenade aan huis gegeven. In zijn tuin hebben we een
mooie pop neergezet met een treut boven op zijn hoofd,
want zo kennen we hem bij menig optreden. Enkelen
van ons zijn tot aan de maandagochtend gebleven, om
dat echte moment van abraham-worden met hem mee
te maken. Op zaterdag aanstaande zal echter nog een
groot feest volgen waarbij we wederom niet zullen
ontbreken.....

ons muzikale ding konden doen. Natuurlijk, je bent
ondergeschikt aan het evenement waarbij je ingehuurd
wordt, maarja: je wilt natuurlijk ook wel graag laten
horen wat we muzikaal in je hebt(dweilorkest-eigen).
....Ach, leerpuntjes heb je bij elk optreden. Voor de rest
was het die middag overigens prima verzorgd door de
organisatie! Wie weet, staan we er gewoon volgend jaar
weer en hebben we het e.e.a. beter met elkaar kunnen
afstemmen.

14-09-2013 Op onze eigen manier
dweilen in Zutphen
Voor de vierde keer deden we mee aan een groot
dweilfestijn in Zutphen waar vele verschillende
dweilorkesten aan meededen. Het weer was ons redelijk
gezind: in stromende regen er naar toe en in de regen
weer terug. In Zutphen, tijdens het festijn zelf, was het
echter droog en de terrassen waren goed gevuld en was
het er gezellig druk.

22-09-2013 Uhte, Stuhte, Cazimyr
Elk jaar is er in Varsseveld weer een groot internationaal
hippisch concours waaraan vele deelnemers uit vele
landen bij vertegenwoordigd aanwezig zijn en met
elkaar wedijveren om de vele prijzen in verschillende
categoriën. Dit jaar werden wij als dweilorkest gevraagd
om het evenement die zondagmiddag muzikaal te
omlijsten.
Het leuke aan het dweilfestijn in Zutphen is de open
hartelijke sfeer hoe je ontvangen wordt en de leuke
binnenstad met een goede akoestiek waar op elke hoek
van de straat dan dweilmuziek fantastisch klinkt. Ieder
dweilorkest doet zijn dweilmuziek op zijn manier. Voor
ons bijvoorbeeld ligt de nadruk er op dat we de muziek
spelen zoals deze oorspronkelijk hoort. Voor andere
orkesten zijn up-tempo en show weer een belangrijk
element. Voor de toehoorders is variatie leuk en
onderhoudzaam..

Eerlijk gezegd wisten we van tevoren geheel niet
waaraan we begonnen. ..Hoe gaat dat met paarden en
de wedstrijden dan samen met onze dweilmuziek?
Nou, dat gaat echter best goed, mits je op tijd je
moment kunt pakken en ook weet hoeveel tijd je dan
ongeveer hebt. Helaas ging dat die middag soms met
horten en stoten(paard-eigen) waardoor wij niet goed
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Mooi was ook om te zien dat hele jonge muzikantjes
alweer staan te popelen om in onze voetsporen te
treden. Zo zal de dweilmuziek voor de toekomst ook nog
blijven klinken in de straten van Zutphen en omstreken.

07-09-2013 Olympisch BK Feest met
Asterix en Obelix
Dit jaar was het centrale thema van ons jaarfeest Asterix
en Obelix op de Olympische Spelen. Jan, onze bassist
had het evenement georganiseerd en de trompet-sectie
hielp daarbij mee.

Het was een leuke middag en avond en gelukkig zat het
weer ook nog mee. Met z'n allen op de step, verkleed in
het tenue van de Galliërs en de Romeinen, en dan door
de mooie montferlandse heuvels. Het was een mooi
gezicht en we trokken dan ook redelijk wat bekijks!
Op verschillende plekken vermaakten we ons met de
volgende olympische disciplines: hoog meske tikken met
bezemsteel tussen de bene, dikke spiekers slaon,
proempitten spi-jen en natte menhirs gooien. Als
leukste spel vond men natuurlijk het in elkaar slaan van
Romeinen (want dat doen Galliers namelijk graag).
Helaas was er maar één die zich als zodanig had
verkleed (Vincent), dus het werd lootjes trekken en
wachten op je beurt...

05-09-2013 Via Gladiola
Op deze zwoel warme nazomeravond werd weer de
intocht van de rolstoeltweedaagse van verzorgingstehuis
"de Ooijman" in Doetinchem gehouden.
Net als voorgaande jaren waren wij weer van de
partij.Dat dit evenement een succes is blijkt wel uit de
toename van het aantal deelnemers. Elk jaar worden het
er meer!!

Het optreden is altijd één van onze mooiste: het publiek
is altijd uitbundig en dankbaar. Dit keer werd zowaar
spontaan een polonaise ingezet waar iedereen die maar
enigszins kon aan meedeed. Geweldig!
De bewoners gingen helemaal uit hun dak. Zelfs de heer
Goemel was laaiend en stond voortdurend bij ons en
klapte mee met onze muziek.

26-08-2013 Dak eraf bij kermis HalleHeide
Zie onderstaand bericht:

De dag werd afgesloten met een heerlijke uitgebreide
barbeque op het honk. Daarin werden de gebruikelijke
officiële handelingen verricht: Petra bedankte onze
kapelli René voor zijn inzet het afgelopen jaar met een
attentie en Erica kreeg een mooi bloemetje uitgereikt.
Jan reikte daarna namens de feestcommissie de titel
"Kabalist van het jaar 2013" uit. Deze gaat uit naar
Robert. De onderscheiding met de oorkonde in een lijst
werd door Suzan in ontvangst genomen. Een emotioneel
moment weer voor ons allemaal. Maar ook heel mooi!
Het feest werd daarna weer opgepakt en ging nog een
tijdje door. Want zo deden de Galliërs dat namelijk ook
altijd.
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03-08-2013 Afscheidsceremonie Robert
Op een emotionele maar ook zeer mooie ceremonie
hebben we als groep in het Ruimzicht te Zeddam de
laatste eer aan Robert gebracht. Dit deden we door
gezamenlijk met de Wiksbössels op te treden. We
speelden er de nummers "My way" en "Go like Elijah".

De ceremonie in het Ruimzicht werd bijgewoond door
velen die zich met Robert of Suzan verbonden voelen(en
dat waren er zeer veel). René K, onze kappelli,
dirigeerde het gezamenlijke optreden en richtte zich
namens Braomps Kabaal tot de aanwezigen in de
zaal. In zijn toespraak eindigde hij met het gegeven dat
Robert het nummer "Go like Elijah" zo'n half jaar
geleden als muziekcommissielid bij ons orkest had
ingebracht. En hoe treffend de lyrics van dit lied nu zijn
voor onze Robert en de wijze waarop hij tot op het
laatst tegen het leven aankeek.

rotonde, door ons hartelijk ontvangen met muziek.
Menig duimpje ging omhoog. Ook de dames van
voormalig blaasorkest `de Moppies` die zich elk jaar bij
ons aan de overkant opstellen lieten zich gelden met
hun zang en dans. Helemaal geweldig dames!

29-07-2013 In memoriam: Robert
Op maandag 29 juli is Robert Buiting, onze slagwerker,
om 14.00u thuis in bijzijn van zijn vrienden en naasten in
alle rust gestorven. Robert werd die dag 39 jaar.
Dit jaar was het optreden in Groesbeek meer dan
speciaal om twee redenen:
Ten eerste liep onze eigen Petra mee. Samen met haar
man Bennie liep ze deze etappe. We hebben haar bij
aankomst in Groesbeek een symbolische BK-medaille
overhandigd.
Petra gaf aan dat het toch wel heel zwaar is. Haar
kennende zal ze de laatste etappe morgen gewoon
uitlopen. Maar toch hulde Peet, en we duimen voor je!

Robert was al geruime tijd ernstig ziek. Alhoewel de
eerste behandelingen een aantal maanden geleden
goed aansloegen, is zijn ziektebeeld enkele weken
geleden in een snel tempo verslechterd.
Een ruime week geleden, vlak na zijn bezoek aan ons in
Groesbeek, is zijn leeftoestand zodanig verslechterd dat
hij met zijn vrouw Suzan besloten heeft dat het zo niet
meer verder kan. Alhoewel wij dat zelf ook zagen, sloeg
zijn besluit toch in als een bom. De verslagenheid in de
groep is dan ook groot.
Op zaterdag 3 augustus zal er voor Robert een
afscheidsceremonie worden gehouden in het Ruimzicht
te Zeddam. Deze is voor eenieder toegankelijk. Daarna is
er in kleine besloten kring een crematieplechtigheid in
de Slangenburg.

18-07-2013 Bloed, zweet en tranen..
Een snikheet Groesbeek (30 graden plus...), dat was dit
jaar de derde etappe van de Nijmeegse vierdaagse.
In deze internationale wandelvierdaagse wordt de derde
etappe als de zwaartste gezien, en dit jaar was deze nog
eens extra moeilijk door de warmte.
Zo'n 45.000 wandelaars ploeterden zich door het mooie
Groesbeek en werden bij de molen, vlak voor de
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Ten tweede was Robert samen met zijn vrouw Suzan er
ook een gedeelte van de dag bij. Zoals sommigen weten
is Robert, onze vaste drummer, momenteel erg ziek. Het
was dan ook heel mooi dat hij er toch even bij kon en
ook wilde zijn. Super gewoon Robert en Suus!

Omstreeks 15.00u hebben we ons optreden afgerond en
kregen we van de fam Jansen weer een lekkere kop soep
aangeboden. Dit is al bijna te beschouwen als een soort
van traditie: het is altijd geweldig hoe mensen spontaan
zoiets doen en aanbieden tijdens de Vierdaagse. Deze
mensen hebben er zelfs voor gezorgd dat we elk jaar
weer op dezelfde plek kunnen gaan staan,
zonder er telkens weer opnieuw een permissie voor aan
te vragen.
Een groot deel van de groep heeft nadien nog even
gezellig met elkaar nagetafeld bij de Griek in HÜthum bij
Emmerich(D). Daar werden Leo, Marcel en natuurlijk
Ben (slagwerk) nog bedankt voor hun bijdrage. Geweldig
mannen.
Met al deze genoemde mensen, inclusief onze eigen
leden, hebben we er toch weer een prachtige dag van
gemaakt. We gaan nu even met vakantie, maaruhh, wat
ons betreft zijn we er volgend jaar weer gewoon bij in, in
het mooie Groesbeek!

Voor Petra was het haar laatste optreden voor de
vakantie. Zij zal aankomende week aan de vierdaagse
tocht in Nijmegen beginnen. We duimen voor haar en
hopen haar donderdag in Groesbeek te begroeten.

26-06-2013 Chickies?
Dit jaar waren we weer gevraagd voor de Wehleriade,
de braderie in Wehl. Dit toch wel redelijk grote braderieevenement in onze regio werd dit jaar opvallend goed
bezocht. Menigeen was er toch nog even eropuit gegaan
op deze woensdagavond en kon op dit evenement vele
leuke dingen zien en horen. Van marktkraam tot toneelact, van fanfare tot draai-orgelspeler. Voor ieder wat
wils.

11-07-2013 Binnenste Buiten
De braderie in Doesburg staat toch wel erg goed bekend
in de regio: Veel muziek, dans, kraampjes en lekker eten.
Je vindt het allemaal in het pittoreske Hanze stadje
Doesburg. Op een mooie donderdagavond hebben we
er leuk muziek gemaakt en wisten we menig bezoeker te
verbazen met onze geheel eigen stijl van muziek maken.

Ook wij speelden onze nummers en dat werd zeer
gewaardeerd. Bij een modezaak kregen we zomaar
koffie en broodjes aangeboden en gaven we een jarige
medewerkster spontaan een serenade. Leuk is het te
zien, dat met zo weinig moeite voor ons, zoveel anderen
blij kunnen worden van het horen van onze muziek. Een
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paar loslopende kippen gingen zowaar spontaan een
dansje bij ons maken!

23-06-2013 Smashing Drempt
Nauwelijks twee dagen na ons voorafgaande optreden
stond alweer het volgende buitenevenement alweer op
het programma, dit keer in Drempt. De gehele zondag
was er een beachvolleybal-toernooi georganiseerd. Er
waren in dit dorp 24 teams geformeerd die met elkaar
streden om enkele felbegeerde bekers. En wij deden ons
duit in het zakje door de teams naar een goede prestatie
te toeteren.

zwaar. Temperaturen boven de 35 graden werden er
gemeten!
Bij grote wandelevenementen wordt er in dat geval
groot alarm geslagen en roept de media of het allemaal
wel verantwoord blijft. In Braamt hoort men daar niets
over. De klus wordt geklaard, zonder enige uitvaller. En
dat waarderen wij als dweilorkest met een kleine
optocht op de laatste 500 meter en een muzikale hulde
bij de uitreiking van het kruisje. Net als elk jaar.

02-06-2013 Kom d'r bi-j, kom d'r bi-j...
Nog maar net veertien dagen geleden waren we op het
Berkenhof concert in Megchelen te bewonderen, en
alweer stonden we in Megchelen muziek te maken. Dit
keer waren we uitgenodigd door de plaatselijke
schutterij Sint Martinus. Zij wilde dat wij hun jaarlijkse
kermis muzikaal gingen verzorgen.

Het was een leuk evenement en we hebben lekker
muziek gemaakt. Vincent(de laatkomer) presteerde het
om twee keer de ouwe dessauer te spelen. En dankzij
Ben Peelen (zwager Karel op drum) konden we dit
optreden überhaupt doen. Speciale dank voor jullie,
heren!

21-06-2013 Via gladiola
En weer waren we er, bij de intocht met de
avondwandelvierdaagse in het pittoreske Braamt. Dit
jaar hadden de wandelaars het de eerste dagen erg
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Eerst hebben we in zaal ter Voert voor de mensen van
de schutterij gespeeld terwijl zij zich tegoed deden aan
koffie en broodjes. Daarna speelden we ruim twee en
een half uur op en voor de muziekkoepel die buiten voor
de zaal was opgesteld. Op het terras voor de zaal deden
de mensen zich in de zon tegoed aan het rijk
schuimende bier of dronken een lekker glaasje wijn.
Daarbij luisterden ze naar ons gevarieerde
muziekrepertoire. Opvallend is toch wel dat zowel jong
als oud onze luistermuziek zeer wist te waarderen. De
harde muziek lijkt ook in Megchelen definitief `passé' te
zijn.....

26-05-2013 Feest met een zilver randje
In het clubhuis van duivenvereniging P.V. "Ons
genoegen" uit Braamt vierde op deze zondagmiddag de
fam. Winters haar zilveren bruilofstfeest. Familie en hun
vrienden waren aanwezig om dit het zilveren bruidspaar
te vieren.

verkoop open, biedt een gevarieerd muziekprogramma
aan, en, zet er voor de inwendige mens een drank- en
eetkraam bij.

Dit evenement in Megchelen, niet zo heel erg bekend
(dachten wij) werd zonder te overdrijven druk bezocht.
Alhoewel het weer niet echt uitnodigde voor een
bezoekje aan een tuincentrum, stond het parkeerterrein
vol met auto's en was het op het tuincentrum gezellig
druk. De muziek dat ten gehore werd gebracht was
gevarieerd en bood voor ieder wat wils: van harmonietot bigband, van zeemansliederen tot en met een
knallend dweilorkest...

11-05-2013 Abraham trekt een lange
neus..
Deze zaterdagavond stond geheel in het teken van
Vincent, één van onze trompettisten. Hij heeft op 7 mei
letterlijk Abraham zien voorbij komen en gaf daarom
een feestje aan vrienden, familie en bekenden bij de
Déél in Loerbeek.

Op verzoek van de bruidegom speelden we eerst een
setje mooie luistermuziek en sloten we ons aftreden af
met knallende feestnummers(knapperi-jke). M.n. het
verzoeknummer Sierre Madre viel zeer in de smaak.
Proficiat zilveren bruidspaar!

20-05-2013 Bloemrijk Berkenhof
gehuld in muziek
Net als twee jaar geleden stonden we weer op het
Berkenhofconcert in Megchelen, een muziekfestijn op
tweede Pinksterdag op het tuincentrum van Louis
Venhorst. De formule die daarbij wordt gehanteerd is
een waarlijk succes: gooi het tuincentrum voor de
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Bij ons in het orkest is het bekend dat Vincent niet zo
graag een solo pakt. Alleen met Carnaval, als menig
biertje al is weggewerkt, en dan ook alleen als er ook
een CD wordt opgezet. Tja, van play-backen houden we
niet zo. Dus hebben we, zonder dat hij het wist, de Alte

Dessauer ingestudeerd en deze op zijn feest ingezet. Nu
moest hij met de billen bloot!
Laat die ouwe gek toch een puike solo neer te zetten...
Hoed af, Vincent. Maaruh, heb je dan al die tijd de
kantjes er bij ons een beetje afgelopen?

50 zou worden! Dat veranderde wel toen we onze
nummers inzetten: menigeen kwam nieuwsgierig naar
buiten. In allerijl werd toch door de buurt toch nog even
een pop gezet.
Naar binnen gaan durfden de buren echter niet. Maar
goed ook, want de woonkamer was redelijk gevuld en
de nummers die we daar maakten hadden ook een
behoorlijk volume. Tja, maar dat hoort wel een beetje
een feestje, nu Vincent 50 is geworden.

20-04-2013 Zum wohle!
Op zaterdagavond gingen we met een kleine
afvaardiging richting Emmerich, om aldaar een serenade
te geven t.g.v. een 35-jarig bruiloftsfeest. Het was er erg
gezellig en we maakten een behoorlijk aantal nummers
in een mooie serre.

06-05-2013 Waar is dat feestje, ...hier is
dat feestje!
Zoals gebruikelijk in een werkweek, brengen we als
orkest op de oudjaarsavond, voorafgaand dat iemand uit
het orkest 50 jaar gaat worden, een pop en een
serenade. Deze keer was het bij Vincent in zijn
woonplaats Wehl.

17-04-2013 Hannelore neemt de maat
op..
Op onze oefenavond heeft onze naaister de
kledingmaten opgenomen. Dit alles is nodig voor
een vernieuwing van ons huidige tenue. Duidelijk
zichtbaar is de teleurstelling bij Karel te zien over de
uitslag (....of is het ten gevolge van het commentaar van
anderen, net buiten beeld....).

Opvallend was de rust in de buurt voorafgaand aan de
serenade. Geen mens te zien en iedereen zat of onder
de wol of voor de TV. De hele buurt wist niet dat er ene
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ingetrokken zijn:
· Botteramstraat 1 in Wijnbergen
· Sint Jansgilde achter parkeerplaats `t heuvels in Beek
· Passtraat in Azewijn
· Landal Stroombroek aan de Gildeweg in Braamt
· Gildestraat manege in Stokkum

16-03-2013 500 zakken afval en een
hoop kabaal
Op het terrein van de gemeentelijke stort in
Ulft(gemeente IJsselstreek) werd dit jaar een zwerfafval
inzamelingsactie gehouden. Dit alles was vond plaats in
het kader van de NL- DOET actie, de landelijk opgezette
vrijwilligersactie voor allerlei maatschappelijke en
sociale projecten.
We hopen overigens oprecht dat de kleding uiteindelijk
goed zal zijn. Dat zal niet zozeer aan Hannelore liggen,
maar meer aan het intrekken van menig buikje....

Zo'n 300 vrijwilligers (van jong tot oud) deden volgens
de organisatie aan deze zwerfavalinzamelingsactie mee.
Zij wisten in enkele uren 2 volle containers(500
vuilniszakken) bijeen te brengen. Daarmee verdienden
zij tevens een kleine maar leuke bijdrage voor hun eigen
vereniging.

29-03-2013 Dit jaar geen Paasvuur
Op deze vrijdag werd door de gemeente Montferland
alle paasvuren in de regio verboden. Daarmee kwam
ook ons optreden bij dit evenment te vervallen. Jammer,
maar er volgt mss later in het jaar nog een ander
evenement waarbij wij gevraagd worden...
Brandgevaar: verbod op alle paasvuren
Gelet op de aanhoudende droogte, de door de
brandweer afgegeven code oranje en de ongunstige
voorspellingen voor het weekend zijn er aanzienlijke
risico's verbonden aan het ontsteken van een paasvuur.
De burgemeester van Montferland heeft daarom op
basis van artikel 174 gemeentewet, gelet op het belang
van veiligheid en gezondheid, per heden besloten om
alle paasvuren in de gemeente Montferland te
verbieden.
Wij betreuren dat deze stap moet worden genomen.
Echter, na afweging van alle belangen en overleg met
onder andere de brandweer en natuurmonumenten
achten wij het risico te groot en prevaleert daarom het
belang van bescherming van de hiervoor genoemde
waarden.
Voor verbranden van snoeihout en sfeervuren
(vuurkorven) geldt in Montferland tijdens code oranje
altijd een verbod.
Tijdens het paasweekend zal actief gecontroleerd
worden op de naleving van deze maatregel.
Paasvuren in Montferland waarvoor de ontheffing nu is
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In een sfeervol ingerichte en verwarmde loods werden
de vrijwilligers bij terugkomst muzikaal door ons
ontvangen. Gezien hun reactie nemen wij aan dat dit
goed bij hen in de smaak viel. En wij vonden het ook
heel leuk om te doen!

03-03-2013 halverwegen het vasten
Exact halverwege de vastenperiode, dus 3 weken na de
voorafgaande Carnavalsperiode, is er in Angerlo altijd
weer de Halfvastenoptocht. Alle beste wagens en
groepen uit de eerder gehouden Carnavalsoptochten
verschijnen daar in een grote optocht door dit kleine
plaatsje in de gelderse Achterhoek (bij Doesburg). Dit
jaar deden er een kleine 111 wagens/groepen en

stonden naar schatting 10.000 bezoekers deze optocht
te bekijken.

De wedstrijd ging overigens gelijk op maar leek beslist
toen de thuisploeg op 5 punten voorkwam met nog
maar 8 minuten op de klok. Dat de bezoekers vlak voor
tijd nog op 21-21 kwamen was natuurlijk een klein
beetje een domper op de feestvreugde. Mss dat men
daarom toch niet zo uitbundig en leuk met ons meedeed
als we heel eerlijk gezegd wel verwacht hadden.

01-03-2013 Hiep hiep hoera taart

Ook wij speelden ons deuntje vooraf en onze
persoonlijke begeleider Willem leidde ons naar onze
plek en manouvreerde ons in het begin van de stoet. Zo
muziek te maken in een optocht voor een grote menigte
is altijd leuk. In de feesttent hebben we daarna nog een
setje gemaakt. De pijp was toen wel leeg, want we
hebben het afgelopen weekend toch behoorlijk wat
optredens gedaan met z'n allen. Hulde, Hulde,
Kabalisten!

Monique van Hal's moeder(Jo van Hal) uit het pittoreske
Zillewold (Silvolde) vierde op deze dag haar 75e
verjaardag. Een mooie leeftijd en terecht een een
gebeurtenis waar je bij stil staat. Natuurlijk konden we
als Braomps Kabaal niet ontbreken om haar met een
serenade even terecht in het spreekwoordelijke
zonnetje te zetten.

02-03-2013 42 keer in het korfje..
samen met Braomps Kabaal
In Renkum vond op deze zaterdagavond een wedstrijd
plaats van het 1e van korfbalvereniging DKOD. En
speciaal daarvoor werden ouders, vrienden en
echtgenotes opgetrommeld om dit elftal een steuntje in
de rug te geven. Ook wij waren daarbij van de partij.

Alhoewel we voor ons doen toch maar met een kleine
afvaardiging waren, klonk de serenade best goed en
werd in de buurt menig gordijntje nog even opzij
geschoven, of, liep men zelfs nog even naar buiten om
te kijken wat daar toch zo op de vrijdagavond in Silvolde
allemaal aan de hand was....
Na de serenade gingen enkelen van ons nog even naar
binnen om haar te feliciteren. Daar kregen we nog een
stuk van de "hiep hiep hoera taart" die zij eerder die dag
bij Optimaal FM gewonnen had. Nou moeder van Hal,
dank voor de taart en geniet van je verjaardagsfeest. Wij
wensen je nog vele jaren van geluk en goede
gezondheid toe!

02-02-2013 Knallend feest van Erica.
Het was een leuke ervaring voor ons om dit een keer
mee te maken en we kregen eerlijk gezegd een beetje
de indruk alsof ze niet voor ons gekomen
waren(ahum?..). Natuurlijk ging de aandacht naar de
thuisploeg!.
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Nadat we ons even opgefrist hadden stond er na de
optocht van Hummelo alweer een feest op het
programma. Eerder deze week was namelijk Erica, de
vrouw van onze kapelli, 50 jaar geworden. Zij gaf een
feestje bij de Heereboer in Zeddam en daarbij konden
we natuurlijk niet ontbreken.

Bij binnenkomst was er een slipjacht die dwars door het
dorp liep. Heel mooi maar wat heeft dat met Carnaval te
maken? Verder rijdende was er geen huis versierd en er
was ook geen drukte te bekennen. Werden we soms in
het ootje genomen? Vlak voor tijd kwam er ineens een
prinsenwagen aangereden, en er volgen al spoedig nog
enkele wagens en andere deelnemers. Zo formeerde
zich een optochtje van 4 grote wagens en enkele andere
deelnemers achter ons en daar ging het met veel kabaal
door Hummelo. Heel apart!

Erica's feest werd overigens muzikaal verzorgd door het
duo TWIZ!, een nieuwe formatie waarin onze Dennis de
drums en zang verzorgd. Het feest kwam wel iets
moeizaam op gang, maar ach, dan komt juist een
optreden van een dweilorkest weer goed tot zijn recht.
Bij de klanken van Spidi en Zorba kwam de stemming er
goed in en kwamen de beentjes van de vloer.

Het zonnetje werkte gelukkig mee en we waren binnen
het uur klaar. Het vervolgprogramma, een miniplayback
was net als vorig jaar weer in de schuur bij een
boerderij. Ook daar weer hetzelfde: eerst geen hond te
bekennen en dan opeens is het er gezellig druk.

Op deze avond waren er verder nog een buut van de
bruurkes(collega's Rob en Geert). Deze kwamen nog
even uit de doeken doen hoe Erica zich gedraagt op haar
werk. Erg onthullend hoor, Erica!
Bijna aan het einde van het feest deelde onze kappeli
(met hulp van o.a. zonen Rik en Rob) nog papieren
zakjes uit. Gezamenlijk werden deze "olde toeten"
opgeblazen en tot 3 gezamenlijke knallen gebracht.
Daarna lieten velen zich helemaal gaan en van hun ware
kant zien.... Prachtig!

02-02-2013 Het onverwachte
verwachten.
In Hummelo wordt jaarlijks een alternatief
Carnavalsprogramma gehouden, waarbij de prins de
steek over dwars draagt en er een Raad van 12 op na
houdt. De optocht begint er om 13.12u en vooraf is er
een meet and greet met de prins. We hadden het
allemaal al een keer meegemaakt vorig jaar dus, we
waren enigszins voorbereid. Het liep echter toch weer
anders..
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Natuurlijk is dit allemaal Carnaval met een knipoog
maar, heel eerlijk gezegd heeft het allemaal wel iets als
je het met de goede instelling benaderd: Verwacht altijd
het onverwachte!!
Bedankt Joris dat je dit optreden met ons meedeed!

30-01-2013 Opnieuw een pop.
Net de ene pop in de hens gestoken, en toen stonden er
opeens weer vier nieuwe poppen aan de
Hooglandseweg! Dit keer is het natuurlijk niet de

bedoeling dat deze ook in lichterlaaie gestoken moeten
worden, maar is het ter gelegenheid van de verjaardag
van Erica, de vrouw van onze kapelli. Zij ziet nu Sarah en
dat ook nog eens op dezelfde dag als onze koningin
Beatrix(alleen is Erica wel een stuk jonger!).

Hoewel de pop met slechts veel moeite vlam wilde
vatten kon iedereen op deze avond toch wel terugzien
om een mooi en soepel verlopend Carnavalsweekend.
De laatste smeulende resten van de pop werden
uiteindelijk door de brandweer verwijderd. Nu is het aan
de omliggende plaatsen om daar ook Carnaval te vieren.
Oja, helemaal vergeten: Bedankt Anja dat je dit weekend
met ons meedeed!

27-01-2013 Braomptse Carnaval mik
vliegende start
Tja. Na een lange vorstperiode was er uitgerekend op de
start van de Carnaval in Braamt, de eerste in de regio,
door de weergoden een flinke dooiaanval ingezet. Voor
ons als muzikanten was dat echter niet geheel
ongunstig. Vorig jaar konden we nauwelijks spelen door
de vorst. De regen van nu namen we maar op de koop
toe!
De ochtend begon overigens met het verzamelen in een
ontruimd café. Sinds dit jaar de vorige uitbater is
vertrokken is het gebouw (en zeker het café) toch wel
teruggegaan. Wel erg jammer zo. Maar goed dat we al
snel vertrokken naar het huis van prins Teun 1. Daar
kregen we een vorstelijk ontbijt en dat maakte alles
weer goed.

Erica is altijd erg begaan met ons dweilorkest en stelde
de serenade zeer op prijs. Dat doe je dan toch graag.

Eenmaal bij monument werd de Commandant bekend
gemaakt. Dit jaar viel de eer aan stichting de
Zonnebloem. Een leuk idee van cv "de Nöttekrakers" om
deze groep van vrijwilligers in het zonnetje te zetten. In
het dorpshuis werd daarna nog even gezellig nagepraat
en daar werd luidkeels het "Braomp mien dörpke" met
ons meegezongen.

28-01-2013 Pop wol niet echt branden..
Op de maandagavond werd traditiegetrouw in Braamt
de carnaval weer afgesloten met het verbranden van de
pop. Na het woordje van Christiaan Goris werd door
Prins Teun 1 en jeugprins Otis 1 de brandende fakkel in
de pop gestoken.

Na de lunch maakten we een paar mooie sessies in het
café. Met een kort optreden voorafgaand aan de
optocht was het gebeuren buiten wel voorbij. Het was
droog en dat deed de toeschouwers en de mensen die
de optocht liepen goed.
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Er werden deze avond diverse ludieke prijzen uitgereikt
onder de aanwezigen en wij kregen allemaal een
eigengemaakte onderscheiding. Iedereen had veel
plezier en keerde uiteindelijk met een fijn gevoel
huiswaarts. En zo weet Spindo ons net als vorig jaar het
ware, pure, Carnavalsgevoel mee te geven.

23-01-2013 Carnaval is weer
aanstaande!

In de zaal hebben we nadien nog lekker nagefeest. Eerst
nog een leuke sessie gedaan met de binnenkomende
prins en daarna nog even met Vincent, geheel solo op
trompet. Leuk hoe dj Angelo hierop inspeelde! Nadien
was het voor ons nog even naborrelen op het honk.
Daar was door Petra weer een fantastisch
stamppotbuffet geregeld. Moe en met een lekker
gevulde buik gingen we uiteindelijk huiswaarts.
Morgenavond is er voor ons nog het popverbranden en
dan zit Carnaval in Braamt er (..helaas..) weer
vliegensvlug op.

Zoals elk jaar zijn we weer actief met het carnaval in
Braamt. Als eerste in de regio wordt door CV "de
Nöttekrakers" in het komende weekend de steek gezet
en een optocht gehouden. Mensen uit de omliggende
plaatsen komen dan in grote aantallen om alvast aan het
komende carnaval proeven. Ook in de media wordt deze
aftrap aangekondigd (Montferlandnieuws).

25-01-2013 Carnaval puur bij SPINDO
Ook dit jaar waren we weer met een kleine delegatie
aanwezig bij Stichting Spindo in Doetinchem. Deze
stichting heeft vrijwilligers in dienst die voor onze
geestelijk gehandicapte medemens allerlei activiteiten
ontplooit. Zo hebben ze ook een jaarlijkse
Carnavalsavond. Fantastisch vinden wij het hoe deze
mensen actief met ons meedoen en daarbij nimmer
vervelend zijn. Hun gevoel voor muziek is bekend en we
hebben deze avond naast onze eigen kapelli René ook
diverse andere reserve kapellies voor de groep zien
verschijnen. In een kleine ruimte achteraf werden we
getrakteerd op een ware drumsolo op kleine trom door
een trommelaar. Fantastisch!

Hoewel velen van ons niet uit Braamt komen, hebben
we er wel onze roots liggen. Samen met Prins Teun 1 en
Jeugdprins Otis 1 hopen we er een leuke dag van te
maken onder het motto "Gas d'r op!" carnaval proeven

12-01-2013 Krek wa'k wol.
Voor het eerst speelden we dit jaar in Megchelen op de
pronkzitting. De plaatselijke Carnavalsvereniging "de
Timp" de-installeerde op deze avond oud-prins Roy 1e
en zijn adjudant Danny. Ook werd direct de nieuwe prins
Antoine 1e en zijn adjudant Sander voor het nieuwe
Carnavalsjaar gepresenteerd.
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te spelen op zaken die niet direct voorzien of
afgesproken waren. We raken daarbij niet meer in de
stress.

04-01-2013 Presentatie prins Jeroen.
In Zeddam werd Jeroen Jansen als nieuwe prins
gepresenteerd. In een uiterst onderhoudzame en goed
verzorgde buutavond vermaakten de aanwezigen zich
uitstekend. De after-party van ons was er weer één om
de vingers bij af te likken. Dankjewel Dennis voor je
invalbeurt. Dat was weer uitstekend(zoals we inmiddels
gewend zijn....).
Voor beide zijden (zowel de carnavalsvereniging en voor
ons) zat er in het begin toch wel enige spanning op deze
avond: logisch, want je weet niet precies wat je van
elkaar kunt verwachten? Maar eigenlijk was deze
spanning al heel snel verdwenen. De hele avond was er
een goede chemie tussen de mensen op de zaal, op het
podium, en met ons orkest Braomps Kabaal.
Als groep hebben we een puik optreden gedaan.
Enkelen waren nauwelijks hersteld van de griep maar
dat was nauwelijks merkbaar(hulde!). Ook was het mooi
om te zien dat we als orkest elke keer weer groeien. De
muziek wordt steeds strakker en ook weten we beter in

** Einde Jaarboek 2013 **
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