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Terugblik 2014: Onze Optredens
en activiteiten
17-12-2014: Kertstgroet en afsluiting
van het jaar
Op onze laatste repetitieavond van het jaar is er altijd
weer een gezellig samenzijn, met wat lekkers bij de
warme chocolade en hete Glühwein. Natuurlijk was er
ook nog even tijd om te repeteren, want de Carnaval van
2015 start al weer snel na de jaarwisseling. Iedereen
ontving ook de nieuwe kerstkaart. Voor een impressie
van de kaart, kijk de onderstaande foto. Fijne
Jaarwisseling toegewenst!

Het was weer een gezellige boel, wat door de glühwein
alleen maar bevorderd werd.
Ook hebben we kunnen genieten van de eerste solo van
percussionist Toon, zijn intro voor Jingle Bells is
ongeëvenaard. Wat ons betreft zitten de openbare
optredens er voor 2014 op. De meest uiteen lopende
evenementen hebben we bezocht en voorzien van een
muzikaal randje. De eerste boekingen voor 2015 staan
alweer op de agenda, maar eerst genieten van een korte
vakantie rond de kerst alvorens we ons in het carnavals
geweld storten.

07-12-2014: Rennen alsof ow leave d´r
van afhing
Op een kille maar droge zondagmiddag renden, net als
elk jaar, weer zo'n kleine 4.000 hardlopers door de
prachtige Montferlandse heuvels. De Pfixx Solar
Montferland Run, want daar hebben we het hier over, is
een aantrekkelijke en sfeervolle hardloopwedstrijd van
15 kilometer, met start en finish in ’s-Heerenberg. De
deelnemers doen onderweg de dorpen Stokkum, Beek en
Zeddam aan.
Het parcours heeft uitdagende klimmetjes én wordt
beschouwd als één van de mooiste wedstrijden van
Nederland.

14-12-2014 : In Ganzepas door
Gendringen
Afgelopen zondag (14 december) was er weer de
jaarlijkse kerstmarkt in Gendringen, beter bekend als de
Ganzenmarkt. Echter dit jaar liepen de jonge
ganzenhoedsters zonder ganzen wellicht ligt hier de
oorzaak in de overheidsmaatregelen tegen de vogelgriep.
Onze muzikale bijdrage was er niet minder om. Ondanks
de koude snijdende wind hebben we de bezoekers, die in
grote getale opgekomen waren, kunnen verwarmen met
wat muziek in de kerstsfeer.
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De populariteit van de Pfixx Solar Montferland Run groeit
met elk jaar: niet alleen bij de lopers, maar ook het aantal
toeschouwers. In zowel ’s-Heerenberg, als de
doorkomstplaatsen Stokkum, Beek en Zeddam werden
de lopers door vele enthousiaste toeschouwers
aangemoedigd.
Op diverse punten op het parcours zijn de klanken van
midwinterhoorns te horen en staan er dweilorkesten.
En in Zeddam, nabij restaurant het Tolhuis, stonden wij,
Braomps Kabaal.
Net als voorafgaande jaren, maken wij daar muziek en
ondersteunen daarmee de toeschouwers en de vele
hardlopers.

30-11-2014: Geluidsopnames gedaan en
Foto gedaan.

18-11-2014: Aankondiging: cd
presentatie André van Gessel & Band.

Op deze laatste zondag in november zijn we weer eens 4
uurtjes de geluidsstudio ingedoken om daar weer een
nieuwe set aan nummers op te nemen.
Iedereen had zich goed voorbereid en was
geconcentreerd tijdens de opnames.
Binnen no-time hadden we dan ook 6 nieuwe nummers
opgenomen, en dit ondanks de technische problemen die
het begin van de opnames een uurtje ophield.

Op Op zaterdag 29 november zal André van Gessel &
band zijn 3e album presenteren in de theaterzaal van het
Barghse Huus in 's-Heerenberg. De cd-presentatie begint
om 19.30u.
Braomps Kabaal heeft medewerking verleend bij de
opnames van het muzieknummer "un ni-je dag", dat ook
op deze CD te horen is.
De cd is te koop vanaf 30 november bij Kachelhöltje en
VVV Montferland in 's-Heerenberg en Wim's
muziekkelder in Doetinchem.
Voor meer informatie: www.bergherdieck.nl

29-10-2014: Nieuwe fleurige kleuren.

In de pauze werden broodjes en koffie gedronken en was
het erg gezellig.
Ook werd toen de CD die we van André van Gessel
hebben mogen ontvangen nog iedereen uitgedeeld. Leuk
gebaar van André, en ook de kleine financiële gift van
hem werd zeer gewaardeerd.
Onze kapelli René zal André nogmaals hierover mailen en
bedanken.
Als onze hulp nog eens door hem gevraagd wordt, dan
doen we dat graag.

Op de woensdagavond, onze gebruikelijke oefenavond,
werd ons nieuwe tenue gepresenteerd.
Petra en Vincent toonden vol trots de kleding op een catwalk en Rob praatte de modeshow aan elkaar.

Na de geluidsopnames hebben we nog een fotoshoot
gemaakt in ons nieuwe tenue. Binnenkort zullen deze
foto´s op de website worden getoond. Voor een kleine
impressie, zie onder...

Compliment aan de kledingcommissie en de naaisters. Zij
hebben er echt een mooi tenue van had gemaakt. Vanaf
nu zullen we voor de zomer en onze optredens binnen in
het nieuwe tenue te bewonderen zijn.

04-10-2014: De gemeente Oude
IJsselstreek opent haar deuren.
De gemeente Oude IJsselstreek heeft, samen met een
aantal partners, laten zien waartoe ze in staat zijn en
waarvoor de burger terecht bij de gemeente. Dat deden
ze door een open dag te organiseren op de
gemeentewerf. Daar konden de mensen zien wat
groenvoorziening is, straatwerk leggen en hoe een
riolering werkt. Maar bovenal kon men luisteren naar de
muzikale klanken van Braomps Kabaal.
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Na het verlaten van de zaal nog even napraten. Dat is het
leuke van Braomps Kabaal, we maken feest en hebben
feest samen, soms in een kleine bezetting en soms wat
groter, maar gezellig is het altijd.

27-09-2014: En nou trillen met die
billen…………
We hebben een breed repertoire gespeeld, en eigenlijk
kwam alles aanbod wat het publiek wilde. In een lekker
zonnetje hebben we gespeeld en ons van onze beste kant
laten zien, helaas waren er niet zo veel burgers die de
inspanningen van de gemeente medewerkers beloonde
met een bezoek, toch was het een leuk en vooral gezellig
optreden.
Voor ons was het ook super leuk dat Monique, die
herstellende is van een ernstige operatie, aanwezig was.
Ze was goed op weg om weer de draad op te pakken en
we wachten met smart op haar terugkeer.
En een extra pluim voor Lucy die in haar eentje de hele
saxofoon sectie vertegenwoordigde, ze deed dat met
verve. Chapeau Lucy, das war…….Spitze

Wedeo is een sociale werkplaats voor mindervalide
mensen in Doetinchem. Op de jaarlijkse feestavond van
de personeelsvereniging werd de kantine omgetoverd tot
idyllisch plekje ergens op een Carribisch eiland. Aan de
temperatuur lag het zeker niet, het dooide flink in het
bedrijfsrestaurant.
Ook Braomps Kabaal mocht een duit in het zakje doen
en, in stijl van het thema maar toch duidelijk herkenbaar,
zwoele Carribische klanken ten gehore brengen. Met een
aangepast repertoire, en een goed bezette percussie
sectie lukte dat uitstekend, het enige dat ontbrak waren
de steel drums. De sfeer zat er goed in. Een momentje
van rust was gewenst en daar zorgde Vincent voor met
zijn ongeëvenaarde versie van de Alte Dessauer, we
hebben met verbazing genoten van dit huzarenstukje.

29-09-2014 Verrassing voor Annemieke
Elshoff geslaagd.
Braamt vergrijst, alweer een 50 jarige erbij, maar ja als je
zo 50 mag worden is dat een feestje waard. De party was
bij ’t Witte Huus in Braamt, en geheel geheim gehouden
voor de jarige Sarah. Ook ons optreden was in alle stilte
voorbereid, en de verrassing was dan ook goed geslaagd.
DJ Angelo had de stemming er al aardig in toen wij
binnen kwamen, en de feeststemming werd alleen maar
beter toen de eerste noten werden gespeeld. En zo zie je
maar dat die goeie ouwe krakers, als zeeman en de
woonboot het nog altijd goed doen.

Snel verder met Carnaval de Paris en andere opzwepende
ritmes, hier en daar ontstonden zelfs pogingen om een
heuse samba te dansen. De parade des Tettas hebben we
derhalve maar niet gespeeld, wie weet waar dat toe
geleid had.

30/31-08-2014: En Cochem, wordt nooit
meer zoals het was…..
Eindelijk, na veel en goed voorbereiden door de
percussiesectie en Gerard, was het dan zover “Cochem
here we come”. De kwartiermakers waren al
vrijdagmiddag op de plaats delict om de gehuurde
vakantiehuisjes gereed te maken. En de laatste leden met
partners van de club arriveerde op zaterdagmorgen, ruim
op tijd om de voorbereiding mee te maken voor op het
eerste optreden, ’s middags in het centrum van Cochem.
Daar waren de wijnfeesten al volop aan de gang.
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Na bij verschillende terrasjes “mit viel Erfolg” gespeeld te
hebben, keken we voldaan terug op deze dag. Temeer
daar de actie met de saxofoonkoffer de nodige liquide
middelen had op geleverd. Op naar de barbecue, die
aangestoken werd en waar iedereen zich aan tegoed kon
doen. Hebben we stokbrood genoeg? Karel, Ben en Toon
ontpopten zich als ware barbecue experts, en zowaar er
was niks aangebrand. Waar is het stokbrood? Het
smaakte opperbest, en door de wijn, daar vatten we bier
dan ook maar onder, zat de stemming er al aardig in. Is er
nog stokbrood? Toen de stemming naar een hoogtepunt
leek te stijgen werd er een optreden verzorgt door de
sexy saxen. Petra, Judith, Anke en Lucy, brachten een
heuse dans in Dirnd’l ten tonele, hetgeen natuurlijk in
een hilarisch jasje gestoken was. Wie wil er nog
stokbrood? Maar alles kan nog gekker, enkele heren
deden de dans ook nog eens dunnetjes over, Karel,
Vincent en Bennie staken de dames naar de kroon in hun
dansparodie, vooral Bennie zag erop zijn zachtst gezegd
appetijtelijk uit met de rondingen op de juiste plaats.
Zullen we die karrevracht stokbrood maar verloten? Nog
even doorhalen en dan slapen, want de "Umzug" staat op
het programma, en we weten niet wat we ervan moeten
verwachten.
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Zondag, eerst lekker ontbijten, een rijk gevulde dis stond
al klaar toen we beneden kwamen en iedereen kon zich
er te goed aan doen. Alleen Vincent, die lag nog te
snurken en werd letterlijk uit het bed getrommeld. Later
bleek dat hij zijn thuisfront wel erg miste, en daarom
maar eens lekker uitgeslapen heeft.
Op naar de start van de Umzug, maar nu wel met de Taxi
want parkeren is lastig in Cochem tijdens de wijnfeesten.
De mars over de brug en door het stadje Cochem was
geweldig, had voor ons wel dubbel zo lang mogen zijn,
wat een toeschouwers en wat een enthousiasme. Wij
vielen met onze muziek wel wat uit de toon, echter wel in
positieve zin. Ons repertoire stak schril af tegen de veelal
Duitse kapellen die marsen speelden. Hele leuke reactie
vanuit het publiek waren het gevolg. Ook muzikanten van
andere kapellen complimenteerden ons.

and Out, waar het publiek uit volle borst meezong, in de
polonaise, hoe blij ze zijn dat Megchelen bestaat. En
daarna speelden we nog wat lekkere nummers en bleef
het nog lang onrustig in down town Megchelen.

Maar aan alles komt een einde, nog een setje op een van
de pleintjes, en het zat er weer op... Met zijn allen nog
even lekker eten en dan terug naar huis. Het was weer
een berengezellig weekend, veel gelachen, lekker
gegeten en gedronken en vooral leuk muziek gemaakt.
Vincent let op dat je niet weer met je vingers tussen de
deur komt, en de rest van het stokbrood hebben we aan
de eendjes gevoerd.

11-08-2014: Een Geel tintje aan een Roze
Zomertoer
We waren in Megchelen alwaar TV Gelderland met de
zomertoer was neer gestreken, om de Megchelaren in de
gelegenheid te stellen de financiële middelen voor de
kindervakantiedagen (kivada) iets op te leuken. Daarvoor
moest er wel live op TV een spelquiz worden gedaan.
Het thema van de uitzending was door de organisatie
gekozen op Roze Maondag, en menigeen was dan ook in
de meest dolle roze kleding gestoken. En wat is er nou
leuker dan de gele inbreng van Braomps Kabaal in deze
roze mensenmassa.

Er werd een niet onaanzienlijk bedrag van € 975,= bijeen
gespeeld, en als klap op de vuurpijl behaalde Megchelen
een puntentotaal van meer dan 2000 waarmee ze
voorlopig aan kop gaan in de competitie met andere
Gelderse dorpen. Gefeliciteerd hiermee Megchelen!
Nadat Angelique Krüger in de uitzending afscheid had
genomen hebben wij de uitzending afgesloten met Over
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05-08-2014: Bezoekje aan herstellende
Monique
Normaal gesproken is vakantie een rustige periode
waarin ook de verslaglegging in het Nieuws op de website
wat minder is. Dit jaar gebeurt er van alles, zo lijkt het. Zo
kreeg onze Monique behoorlijk wat te stellen met haar
gezondheid. De operatie die ze moest ondergaan is eind
juli verricht en lijkt succesvol.
Bij een bezoek aan haar geeft ze aan alleen nog wat last
te hebben van de medicatie en van de ingreep die ze
heeft moeten ondergaan. Maar Monique is en blijft
positief en is ook goed geluimd. Respect meid! Ze gaf aan
regelmatig mensen op bezoek te krijgen. Ook de vele
leuke en ondersteunende reacties(zie foto) doen haar
goed. Erg belangrijk allemaal.
Verder onderzoek wachten we af en we duimen
natuurlijk voor haar.

20-07-2014: Gatver……..vakantie.
Het is even niet anders, we moeten vakantie nemen.
Kapelmeister René, vind dat we onze rust even verdient
hebben. De boog kan niet altijd gespannen staan, het is
dan even niet anders. De instrumenten gaan in het vet,
en worden veilig opgeborgen. Sommigen hebben nu de

kans om hun bladmuziek op orde te brengen, anderen
liggen al op het strand met de voetjes in het water en een
cocktailtje in de hand.
Maar de volgende leuke optredens liggen alweer in het
verschiet.
We zijn sowieso het laatste weekeinde van augustus van
de partij tijdens het “Weinfest” in Cochem.
Hoe dan ook…………fijne vakantie allemaal en tot
wederziens.
Had ik al vermeld dat het warm was? Het was zo warm
dat de ventielen van trompet en sousafoon stroef gingen
lopen. Gelukkig was er goed gezorgd voor ons en was er
voldoende te drinken. Het was er zelfs zo warm dat de
mus, bij het vogelschieten, vanzelf dood van het stokje
viel, daar was geen schot voor nodig.

19-07-2014: De mussen vallen dood van
het dak bij het vogelschieten in Heurne
We hebben gespeeld in Heurne…….waar?? In HEURNE.
En gezellig dat dat was. Heurne, een klein buurtschapje
nabij Aalten vierde hun jaarlijks kermis met vogelschieten
en allerlei andere leuke bezigheden. Jong en oud
vermaakten zich er prima, en het hele buurtschap was
aanwezig want het was er gezellig druk, ondanks de
warmte.

Gelukkig was er een briesje en wat schaduw die voor wat
verkoeling zorgden want de 35 graden deden ons toch
behoorlijk zweten. Na wat improvisatie voor een heuse
stoelendans (waar zie je dat nog…… in HEURNE) en het
vendelzwaaien hebben we nog wat sfeer gemaakt met
een lekker deuntje. Overigens liep de improvisatie bij het
vendelzwaaien niet geheel gesmeerd. De vendeliers, 2 in
getal, waren al uit gevendeld en stonden al lang weer
klaar toen René dat ook door had en de muziek afsloeg,
ach een kleinigheidje houd je altijd zullen we maar
zeggen.
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17-07-2014 De eerste van de zeven op
de derde dag van vierdaagse
Tja, als je de vierdaagse van Nijmegen loopt dan kom je
inderdaad op de derde dag op de eerste van de zeven
heuvelen Braomps Kabaal tegen. Vaste prik inmiddels.
Voor ons ook ieder jaar weer een happening, en een
verrassing of al onze 43.000 fans weer langs komen.
Als we ons geïnstalleerd hebben kan het feest beginnen,
de politie dames zijn weer paraat, echter dit jaar helaas
zonder Irene zij is ziek, maar toch wel een beetje
aanwezig in de vorm van een foto. Irene als je dit leest,
van harte beterschap gewenst, en een muzikale groet van
ons; Braomps Kabaal.

Ons eerste setje wordt gespeeld, maar de eerste
wandelaars zijn al lang gepasseerd. Weinig van gezien
overigens, alleen een streep en de geur van verbrand
rubber waren getuige van deze gebeurtenis. De
wandelaars die daarna kwamen lieten het wat rustiger
aangaan, en namen de tijd om van de sfeer en ambiance
te genieten. En de laatste wandelaars, de zware gevallen,
die op karakter de tocht moeten volbrengen, gebruiken
onze klanken als motivatie en ondersteuning.

02-07-2014 Druilerig en verlaten
Binnenste Buiten
Met een goede bezetting zijn we richting Doesburg
vertrokken om daar in de avonduren op de jaarlijkse
braderie (Binnenste Buiten) muziek te gaan maken. Doen
we bijna elk jaar, maar nu had het de hele dag ook al
geregend en bij aankomst bleek dat vele standhouders al
aan het opruimen waren. Wat doe je dan..?

Moe maar voldaan, zitten we even na drieën op het
terras van de familie Jansen, na te praten en te genieten
van de soep die mevrouw Jansen weer voor ons gemaakt
heeft. Lekker.
Ondanks dat deze dag, net als ieder jaar weer, een hele
geslaagde dag is, waarin we lekker muziek maken en veel
lol hebben en lachen met elkaar is het dit jaar ook een
dag met een dubbel gevoel. De gedachten gaan terug
naar Robert, die er vorig jaar nog even bij was. Maar ook
naar Monique, die er deze keer niet bij kon zijn, haar
wacht een dezer dagen een ingrijpende operatie. Wij
wensen haar veel sterkte en een voorspoedig herstel, en
met saamhorigheid en muziek helpen we haar door deze
lastige tijd.
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Nou, we zijn ingehuurd en hebben netjes ons programma
gedaan. Want afspraak is afspraak. De weinige
aanwezigen stonden echt met verbazing soms te kijken
dat we er waren, en, dat we met zo'n clubje uit Braamt zo
enthousiast muziek aan het maken waren.
Later deze avond speelde het Nederlands Elftal ook nog
de halve finale op het WK in Brazilië. We waren netjes op
tijd thuis, maar het weer en de opkomst in Doesburg
deed al wat vermoeden: Oranje verloor van Argentinië....
Wat als nou iedereen die avond toch naar de braderie
was gegaan?

25-06-2014 Mooie Wehelriade
Met volledige bezetting (17) hebben we de jaarlijkse junibraderie in Wehl (Wehleriade) muzikaal opgeluisterd. Het
weer was dit jaar uitstekend en dat was ook te merken.
De mensen bleven langer dan normaal op de braderie en
het was voor ons lekker om met een optreden weer
geheel compleet te zijn. Onze nummers komen dan ook
beter tot hun recht. Het publiek leek het allemaal erg te
waarderen.

Voor ons was dit optreden ook speciaal omdat Luci er
weer bij was. Haar gehoorproblemen lijken nu te zijn
opgelost en dat is voor een muzikante wel erg
belangrijk... Luci, fijn je weer terug te hebben in onze
groep :-) ....

Mooi dat er ook even aandacht was voor Johan, de grote
man achter de schermen(.......en die ook niet op de
voorgrond wil staan :-) ).

22-06-2014 Gi GA Gabbetje
kermisattractie.
Met een kleine afvaardiging van ons orkest hebben we op
de jaarlijkse Megchelse kermis muziek gemaakt. De
Megchelaren waren in het begin nog hun roes aan het
uitslapen van de avond ervoor, maar het zonnetje, de
muzikale klanken en een echte hoofdattractie(een gigagabbetje) zorgden ervoor dat het gezellig druk werd op
het terras. De familie Ratering had daar al vroeg een
plekje gereserveerd...

01-06-2014 Gaele beer ... in Diem op
Stelten.
Voor het eerst waren we aanwezig op de braderie en
activiteitenfeesten in Didam, het regionaal bekende
"Didam op Stelten". Een leuk evenement met vele stands
met koopwaar en verenigingen die zichzelf zo willen
promoten. Het weer was prima en het was gezellig druk.

20-06-2014 AW4D Braamt grootste
deelname ooit.
De AvondWandelVierdaagse (AW4D) in Braamt is iets
waar een kleine honderd deelnemers uit Braamt en
omgeving elk jaar weer naar uit kijken. Dit jaar waren er
zelfs 143 deelnemers die door de mooie omgeving van
Braamt liepen, een nieuw record dat tevens het succes
van dit evenement aangeeft. Zelfs het WK voetbal in
Brazilië kon de deelnemers er niet van weerhouden om 4
avonden 5 of 10 km te lopen. De sfeer bij de AW4D in
Braamt is gemoedelijk en bij de intocht staan wij er altijd
weer om het geheel ook feestelijk af te sluiten.
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Wel blijkt op deze zondagmiddag dat het voor ons als
dweilorkest wel steeds moeilijker wordt om ons tussen
de diverse podia met enorme geluidsinstallaties staande
te houden... Gelukkig deden we dat op onze geheel

eigen wijze, met wat show en wat humor naar de
bezoekers toe.
Top-atractie was echter wel een grote gele beer die
ballonnetjes schonk aan kleine kinderen. Tja, wie wil daar
nou niet mee op de foto..

21-05-2014 Niels geballoteerd.
Vlak na de Carnavalperiode meldde Niels zich bij ons
dweilorkest om te mogen meespelen.
Voor alle nieuwe aanstormende leden geldt dan dat zij
eerst een ballotage-periode van ongeveer 3 maanden
door moeten om elkaar beter te leren kennen. Op 21 mei
eindigde de ballotage-periode met een stemming en we
hebben we groep toen positief gereageerd over zijn
toetreden als trompettist.
Ook Niels heeft hierop positief gereageerd.
Op de foto heet onze voorzitter Rob het nieuwe lid
van harte welkom!

23-05-2014 Bassie brengt mensen aan
het lachen.
Dit jaar speelden wij bij de intocht van de
avondwandelvierdaagse van Doetinchem.
Van diverse Doetinchemse scholen wandelen honderden
kinderen met hun ouders en begeleiders 4 avonden lang
door Doetinchem en de omliggende gebieden.
De laatste paar kilometer van het parcours trokken we
gezamenlijk met de wandelaars mee op naar de Finish,
op het Simonsplein in Doetinchem. Daar maakten we nog
enkele nummers om de stemming er flink in te brengen.

20-04-2014 Koek maal wie das
paasfeuer mooi fiekt...
Elk jaar met Pasen is er weer het traditionele paasvuur bij
Palestra Stroombroek, alwaar inwoners van Braamt en
bezoekers van het bungalow/recreatiepark naar toe
gaan. Anders dan andere jaren was de omvang van de
brandstapel en het ontbreken van de koekenzopie-tent.
Jammer, want dat gaf dat kleine evenement wel wat
extra's.

Alhoewel we met een kleine vertegenwoordiging waren
hebben we toch leuk muziek kunnen maken.
Op de afsluiting hebben we voor onze jarige Judith nog
een lang zal ze leven gespeeld.
Bassist Jan speelde bij vertrek wel heel leuk mee met een
Piperband(wasdah?) die wel heel sober
afmarcheerden. Daarbij kreeg hij de lachers op zijn hand.
Wat speelde je nou precies Jan??
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In fakkeloptocht ging de stoet met ons dweilorkest vanaf
het bezoekerscentrum richting paasvuur en bij de
brandstapel was er eerst nog een prijsuitreiking voor de
kleine kinderen. De jongen die het geheel presenteerde
moest ook in het Duits een woordje doen, maar dat ging
hem bepaald niet makkelijk af....

16-04-2014 Repetitie met verschillende
maatsoorten.
Tja, het stond al een tijdje op de agenda, maar eindelijk
was het dan zover... We lieten ons de maat opnemen
door twee naaisters voor een vernieuwing van ons tenue.
Als het goed is hopen we binnen enkele maanden over
een nieuw tenue te beschikken. We zijn heel benieuwd
wat het gaat worden!

Een mooi initiatief. Een klein deel van het
gemeenschapsgeld gaat zo terug naar de burgers die ook
iets als tegenprestatie hebben geleverd.
En je leert met z'n allen ook weer, dat er toch wel veel
rotzooi in de berm wordt gegooid!

De dames hadden behoorlijke moeite om alles goed
uitgemeten te krijgen en bij verscheidene moest het nog
een keertje over gedaan worden. Zoveel verschillende en
uitlopende maatsoorten binnen een orkest, dat hadden
zij in hun leven nog niet meegemaakt. "Ik had d'r zelfs
ene bi-j, den dacht datte met den spanwijdte van um kon
gaon vliege! Was den niet van Heuvel uut Sirrebarg...??"

22-02-2014 Straotversieren geet kats
loos!
Samen met Prins Jos II van C.V. Paverts in Zeddam gingen
we als Braomps Kabaal op de zaterdagmorgen al heel
vroeg van start om verschillende straten in het dorp te
bezoeken tijdens het zogenaamde "straatversieren". Het
versieren van de straten vormt altijd het einde van de
traditionele voorbereiding van de Carnaval. Daarbij staan
het gezellig samenkomen met je naaste buren ook zeer
zeker centraal.

15-03-2014 Samen DOET NL ...zwerfafval
inzamelen.
Net als vorig jaar stonden we op de zaterdagochtend
weer muziek te maken in Ulft op de gemeentewerf, om
daar de landelijke actie NLDOET muzikaal te omlijsten.
Ook nu weer waren er toch weer een ruime honderd
vrijwilligers, jong en oud, bijeengekomen in de grote
parkeerruimte om daar na het inzamelen een broodje en
koffie te nuttigen.
Natuurlijk was het allerbelangrijkste voor hen, het
bekend maken van de ingeleverde hoeveelheden en het
bedrag dat men daarvoor mocht ontvangen.
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Het begon voor ons deze dag allemaal op de Residentie
van de prins, aan de Oude Doetinchemseweg in Zeddam.
Daar werd om 9.41 stipt de vlag gehesen. Na wat korte
woorden van prins Jos II en President Hugo Span gingen
we met z´n allen de Janplezier in. Dan begint eigenlijk
direct wat wij toch wel één van de mooiste optredens
van het jaar beschouwen....

anderen een leuke dag hebben kunnen bezorgen, dat is
toch prachtig!
Dit maakt Carnaval zo bijzonder: waardeer de eenvoudige
dingen, het gezellige samenzijn net elkaar, maak muziek
of een feestje als het kan en heb plezier. Wat dat betreft
kan de Carnaval van 2014 voor ons als Braomps Kabaal
eigenlijk al niet meer kapot.

17-02-2014 Geen Leaverwöske bij
popverbranden
Tja, zo mooi en knallend de Carnaval in Braamt kwam, zo
snel leek deze ook weer voorbij te zijn gegaan. Op de
maandagavond, na het maatjeshappen, is er in Braamt
om 22.00u weer het gebruikelijke popverbranden. Deze
traditie vormt altijd een mooie en toepasselijke afsluiting
van de korte Carnavalsperiode in Braamt. En wij mogen
dit alles ook dit weer muzikaal omlijsten.

Samen met de prins, zijn adjudanten en de dansmarietjes
en een afvaardiging van het bestuur trekken we dan de
hele dag dan het dorp rond: van feestzaal en garagebox
tot feesttent en met wat plastic dichtgeplakte carports....
Geweldig is dit! Overal was het leuk en gezellig en het
ontvangst hartelijk. We stonden muziek te maken op
stoelen en tafels, soms opeen gedrukt als in een
sardienenblikje. En natuurlijk ook de Jan-plezier waarmee
we ons door het dorp verplaatsten. Wat een feest!
Iedereen, en zeer zeker ook de prins en zijn adjudanten,
ging echt helemaal los...

Dit jaar hadden we best moeite gedaan iets speciaals
ervan te maken: we hadden een nieuw toepasselijk
muziekstuk ingestudeerd, t.w. "Leaverwöske". Toen het
er echt op aankwam was echter de kapelli dit totaal
vergeten aan de groep te geven. Ook nam geen van de
aanwezige leden zich de moeite om hem hierop tijdig te
attenderen.
Toch jammer..! Want, daardoor moet Braamt het een
jaar langer weer zonder "Leaverwos" doen...

16-02-14 Carnaval knalt in Braompt!

Na afloop van de dag was de prins lovend over onze
bijdrage. Dat was heel leuk om te horen. Zelf hadden we
namelijk ook een hele dag plezier gehad. Dat we dan ook
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Onder het motto "Laot maor knalle!" deed C.V. de
Nöttekrakers in Braamt weer de aftrap van het nieuwe
carnavalsseizoen, altijd twee weken voor de echte
Carnaval.
Deze eerste carnavalsoptocht in de regio werd dit jaar
door het mooie voorjaarsweer geweldig goed bezocht. In
de volle straten van Braamt hadden zich duizenden
mensen opgesteld om naar de optocht te komen kijken
en zich daarmee alvast wat op te warmen voor hun eigen

carnaval. En, ze werden daarvoor waarlijk beloond! In de
grootste optocht voor Braamt ooit trokken 18 mooie
wagens door het kleine dorpje en sommigen waren echt
indrukwekkend.

Voor ons als dweilorkest begon deze dag echter al wat
eerder. Al vroeg waren we bij prins Maik 1 om daar
samen met jeugdprins Daan de steek te zetten en andere
plichtmatigheden te verrichten.
Daarna maakten we ons weer op om naar het monument
te gaan alwaar de Commandeur werd bekend gemaakt.
Dit jaar viel de keuze op Toon Buiting(vader van Robert).
Je kunt begrijpen dat dit ook voor ons best indruk
maakte. In optocht vertrokken we naar de zaal, waar een
korte receptie (met serenade) was, en daarna, hup, snel
eten en weer muziek maken in de kroeg en in de straten
totdat de optocht zich aandient.

Na de optocht verzamelen we ons in de zaal om daar de
binnenkomst van de prins luister bij te zetten, althans dat
was gebruikelijk. Jammer dat de aanwezige DJ totaal
geen gevoel had bij de geluidssterkte die hij in de zaal
produceerde(mss nam hij het carnavalsmotto wel iets al
te letterlijk??!!). Naast dat een gesprek in de zaal niet
mogelijk was heeft dan ook een sessie met 15 blazers in
de zaal totaal geen zin!! We zijn daarom dan ook wat
eerder dan bedoeld vertrokken naar ons eigen honk.
Daar vieren we ter afsluiting zelf nog een kleine afterparty en eten we gezamenlijk een (stamppot)buffet. Het
was daar nog lang erg gezellig...

05-02-2014 Hans Wissink en Anke
Terhorst geballoteerd
Begin februari is er altijd weer onze jaarlijkse
ledenvergadering waarin we het afgelopen jaar evalueren
en weer nieuwe plannen met elkaar bespreken. Dit keer
viel de jaarvergadering samen met een ballotage van
twee aspiranten, t.w.: Hans Wissink en Anke Terhorst.
Hans en Anke zijn twee oud-bekenden van ons. Zo'n twee
jaar gelden namen zij afscheid van ons om elders muziek
te gaan maken. Het begon echter weer bij hen te
kriebelen en zo'n drie maanden geleden stonden ze
ineens weer in onze groep mee te oefenen, alsof ze nooit
weg waren geweest.
Voor hen geldt op dat moment echter, net als voor alle
nieuwkomers, onze standaard ballotageperiode. De
groep was na drie maanden in de ballotage positief
gestemd en ook Anke en Hans gaven aan te willen
toetreden als drummer(Hans) en als
tenorsaxofoniste(Anke).
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18-01-2014 Heeeeel Megchelen geniet!

11-01-2014 Ut geet now echt loos!

Binnen een week deden we onze tweede pronkzitting
alweer in dit nieuwe jaar. Nu in het Megchelse, bij zaal
Tervoert, dat weer omgetoverd was tot het Timpenhol,
het honk van C.V. de Timp uit Megchelen. In een goed
gevulde zaal was het daar die zaterdagavond goed
toeven.

Het nieuwe jaar is nauwelijks begonnen of we hadden
ons eerste grote optreden in 2014 alweer te pakken. Bij
de Paverts waren we als hofkapel gevraagd voor de
tweede pronkzitting op de zaterdagavond. De zaal was
goed gevuld en de sfeer zat er goed in. Maar liefst 5
gastverenigingen waren in ruime vertegenwoordiging
aanwezig: de Vossenjagers, de Ezelsköp, Isseldonk, de
schutterij en de Waskupen.

In de ongedwongen sfeer bij CV de Timp, kan veel en van
alles. In een soms wat chaotisch overkomende
pronkzitting was het gezellig en er was van alles te zien:
van hele jonge en ook wat oudere dansmarietjes, tot
professionele buuts van buitenaf(schoonmoeder en
slager), wat prinsengardes uit het nabijgelegen Silvolde,
etc. etc. Zonder iemand tekort te willen doen sprong ook
dit jaar de buut van de raad van Elf er weer bovenuit. In
een zaal waar het licht gedimd werd, werd een show met
vreemde vogels op hoge poten opgevoerd. Heel erg knap
bedacht en uitgewerkt.

De pronkzitting in Zeddam groeit elk jaar, en dat blijkt uit
het bezoek van de pronkzittingen en ook uit de
optredens: zonder anderen tekort te doen sprongen deze
keer de prinspresentatie en de act "dukteep" er echt uit.
Zo werd "The Pfantom of the Operah" gebruikt als thema
voor het presenteren van de nieuwe prins Jos II. Samen
met zijn adjudanten Maik en Wilfried zal Prins Jos II dit
Carnavalsjaar over Pavertsdarp gaan regeren onder het
motto "Ut geet loos".

Er waren deze avond ook opvallend veel bedankjes en
bloemen die werden vergeven. Het dankwoord van de
oud-prins aan zijn vader(van wie hij naar verluidt een nier
kreeg) deed menigeen een traantje wegpinken en de zaal
gaf de oud-prins en zijn vader een staande ovatie. Een
heel mooi moment.
Bijna zou ik nog vergeten om te vermelden dat er ook
weer een nieuwe prins werd gepresenteerd: prins Theo 1
en zijn adjudant Bennie. Zij regeren dit jaar over
Timpendarp onder het motto: "Geniet van het leven,
want het duurt maar even!"
Na afloop zetten we weer een knallende after-party in.
Velen stonden in de zaal nog met ons mee te vieren. M.n.
de solo van Vincent (de uit de tenen geperste hoge noot
van de alte dessauer) viel erg in de smaak. Daarna was
het snel naar de discotheek ernaast om daar nog enkele
knalnummers te doen. Het was daar erg druk en zelfs op
de biljarttafel waren we niet veilig voor de soms wat te
opdringerige prinsengarde uit Silvolde. Ach, zoiets hou je
altijd en het mag de pret die we hebben gehad ook niet
drukken.
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De dukteep-act (geheel zonder een gesproken woord, erg
knap) kreeg nog een bijzondere draai omdat onze kapelli
daarbij de klos was. Hij moest op het podium verschijnen
en een aantal kledingstukken aantrekken. Vervolgens
werd de muziek "leave your hat on" gespeeld. Tja, dan zit
er niets anders op dan een strip-act uit te voeren!! René
gooide de bouwvakkershelm die hij ophad maar het
publiek in en raakte pardoes een vrouw die niet heel
goed oplette! .. de hele zaal lag plat!

Speciaal voor deze avond hadden we (René en Gerard)
trouwens het nummer "Jetzt geht's los" uitgewerkt en we
speelden het met z'n allen bij aanvang en einde van de
pronkzitting. Dat werd door de Paverts zeer
gewaardeerd. De manier waarop we samen met de
bezoekers de avond trouwens lieten eindigen in een
knallende afterparty laat ons beseffen dat Carnaval zich
nu echt begint aan te dienen. Ut geet now echt loos....!

** Einde Jaarboek 2014 **
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