
JAARVERSLAG DE DURBLOAZERS SEIZOEN 2012-2013. 

 

Het veertig jarig bestaan komt met rasse schreden dichterbij 

Als je de historie van ons leest zal diegene zijn opgevallen dat De 

Durbloazers in carnavalsseizoen 1974/1975 zijn opgericht. Met een 

heel simpel rekensommetje wil dat dus zeggen dat we in het 

carnavalsseizoen 2014/2015 veertig jaar bestaan en iedereen zal 

snappen dat De Durbloazers dat niet zomaar voorbij laten gaan. 

 

In het betreffende seizoen zullen we diverse activiteiten gaan 

organiseren om het jubileum op een uitbundige manier te vieren. 

Houd U onze agenda in de aanloop naar dat betreffende seizoen goed in de gaten zodat U uw kalender up to 

date houd. Maar zover is het nog niet, eerst gaan we het komende seizoen invullen zoals een ieder dat van 

De Durbloazers gewent is. 
 

Ons programma is al weer voor 80 procent klaar en beloofd wederom een knallend seizoen te worden, wij 
wensen alle partners binnen het Helmondse carnavals gebeuren en ver daarbuiten veel succes toe met al het 

organiserende werk in de aanloop naar het volgend seizoen. 
 

Mocht U als muzikant zich geroepen voelen om U als lid bij onze club aan te sluiten, houdt U zich niet in en 
mail dan naar walterjoosten@kpnmail.nl met vermelding van uw mobiele telefoonnummer. 

Ik zal dan contact met U opnemen voor het maken van verdere afspraken. 
 

Wij gaan vanaf woensdag 5 september weer elke woensdagavond repeteren in wijkgebouw “De Kamenij” 

met alweer 3 nieuwe leden. Wij zorgen dat we er vanaf d’n 11 van d’n 11  weer helemaal klaar voor zijn, ik 

kan U verzekeren met héél véél nieuwe nummers. 

 

Tot ziens in de Kamenij of elders in Helmond en omstreken. 

Walter Joosten 

Coördinator 

 



 

 

 

12-02-2013 

CARNAVALSDINSDAG 

WIEERT - De Slaag umme Merrentj barstte weer los op het 

marktplein van Weert. We waren als derde optreden al aan de 

beurt en er was nog weinig publiek in verband met de snijdende 

kou. Met daarna optredens bij Café de Commerce en de Sociëteit 

Amicitia dachten we dat het blazen erop zat. Maar tot ieders 

verbazing werden we toch uitgenodigd voor de battle. Samen met 

Kepèl Gootgemoodj en het Hermeni-j Vannix en als het om battlen 

gaat worden we link. Met als resultaat dat de Wisseltrofee 

wederom een jaar bij Walter mag verblijven. Daarna hebben we bij 

de Chinees in Brouwhuis gedineerd en hebben we de Carnaval op 

gepaste wijze afgesloten bij de CV de Spekzullekes.

 

11-02-2013 

CARNAVALSMAANDAG 

HELMOND - Nog voor twaalven werden we alweer verwacht in Hotel West-Ende om te beginnen aan het 

dagje Prijsbloaze. Eerst spelen in lege cafe's, daarna niet binnen kunnen in te kleine cafe's met als 

hoogtepunt het optreden in het overvolle Zaal Traverse. Daarna is het wachten op de prijsuitreiking, terwijl 

op het podium nog diverse kapellen hun uiterste best staan te doen, zitten de nummers 1, 2 en 3 al klaar in de 

foyer in afwachting van de finale. Voor de warme hap zijn we bij Erica en Peter op de friet gegaan. De 

avond brengen we door in het niet zo drukke maar wel gezellige De Dreef in Aarle-Rixtel waar we twee zeer 

gewaardeerde sets hebben gebracht.

 

10-02-2013 

CARNAVALSZONDAG 

HELMOND - Zoals ieder jaar de zondag van de optocht, ook nu 

liepen veel leden van de Durbloazers mee in de grootste optocht 

van het zuiden. 

Na de optocht was het goed rusten om weer klaar te zijn voor de 

avond in de Geseldonk waar we samen met de Blitzkapel in de 

foyer voor de nodige stemmingsmuziek hebben gezorgd. Daarna 

zijn we massaal afgereisd richting Lierop om bij Gerrit en Ria op 

de snert en de worstenbroodjes te gaan.

 

09-02-2013 

CARNAVALSZATERDAG 

HELMOND / ZALTBOMMEL - De kop is eraf! Zijn we als vanouds begonnen met het 
openen van het Carnaval bij Zaal Vissers en daarna in een grote stoet naar West-Ende om 

de kei uit de grond te zien verschijnen. Na de nodige aandacht op het podium hebben we 

daarna in de foyer van West-Ende een prima start gegeven aan het Carnaval.  

Later op de avond hebben we het bal geopend bij Zaal Vissers en zijn we in de bus 

gestapt richting Zaltbommel alwaar onze gastheer ons aan de poort stond op te 

wachten. Ze hadden er in Mispelgat geen gras over laten groeien, in grote tenten werd het 

veelal jeugdige publiek geamuseerd.  



 

 

 

 

Wij moesten een drietal optredens verzorgen in de zogenaamde spiegeltent en samen met de kapel Spuug 

Zat uit Zaltbommel hebben we die tent op z'n kop gezet. Daarna met de bus terug naar Helmond, met een 

brilloze Louis, en op de eieren bij Peter en Erica. Iets wat onze Vurbloazer niet meer heeft meegekregen.

 

08-02-2013 

50+ BAL CV DE SPEKZULLEKES 

ZAAL VISSERS - Bij Zaal Vissers worden de 50 plussers gehaald en gebracht om hun bal te kunnen 

bezoeken. En op muziek van Orkest, DJ en de Durbloazers hebben zij prima een dansje kunnen wagen.

 

08-02-2013 

SCHOLENBEZOEK 

DIVERSE SCHOLEN - Samen met CV De Spekzullekes werden 
diverse scholen in de wijken Brouwhuis en Rijpelberg bezocht om het 

begin van de Carnaval te vieren. Alle kinderen hadden hun best gedaan 

zich te verkleden. 

 

07-02-2013 

ANUSEMENTSAVOND DE PANNEHOEVE 

DE PANNEHOEVE - Het was slechts een avond met alleen maar amusement voor de oudjes. Met alleen 

optredens van Zemac en de Keiegalmers was er flink in het budget voor deze avond gesneden. Jammer dat 
de ouderen ook hier weer gepakt worden. 

 

06-02-2012 

DAUPFIST CV DE HOUTSE KLUPPELS 

GESELDONK - Tijdens het daupfist van de CV de Houtse Kluppels 

werd Prins Johan der Spekzullekes ritueel gedoopt. 

 

 

02-02-2013 

KLETSAVOND CV DE RAMPETAMPERS 

ZAAL PARKZICHT - Na het voorlezen van de Proclamatie begon de lange zittingsavond 

van de CV De Rampetampers. Met de Keiegalmers, Dubbel Trubbel, Zemac, Stenzil, 
Kiviets en Menders en de Blues Brothers als amusement en met Tonproaters Rien Bekkers 

als Slager, Dirk Kouwenberg als Student, Rob Scheepers uit Helmond als E.H.B.O.-er en 
Rob Scheepers uit Sterksel als Advocaat was het een prima niveau aan artiesten. 

 



 

 

 

01-02-2013 

KLETSAVOND CV DE SPEKZULLEKES 

ZAAL VISSERS - De avond werd geopend door hun eigen Moi Gewist natuurlijk geweldig begeleid door 

onszelf! Hierna volgde er een optreden van Kuub uit Beek en Donk, deze zeer muzikale heren brachten een 

leuke act waarin niet alleen op hun instrumenten werd getoverd! De eerste kletser in de ton was Rob van 

Elst als de gynaecoloog, veel bekenden kwamen er in zijn praktijk langs en hij heeft ze allemaal goed willen 

laten bevallen! Hierna was Striepke Veur weer van de partij, mooie liedjes en veel gekakel eromheen!  

De winnaar van de zilveren Narrenkap, Ad Vermeulen was de volgende. Heel 

veel droge humor die wat moeilijk viel in de zaal…. Als laatste amusement 

was daar Stenzil , Kiviets en Menders. Zij brachten hilarische humor in een 

klassiek programma gegoten. We zaten er helaas wat slecht voor want je moet 

die gezichten echt zien maar hebben genoten…vooral van de act met de bas! 

Dirk Kouwenberg bracht als student de laatste klets. Hij kreeg de zaal echt plat 

met zijn verhalen over zijn studententijd in Leiden bij de studentenclub 

D.M.O.G.W…Hi Ha Ho. Er volgde nog een leuke set van ons in het cafégedeelte en hiermee sloten we de 
avond moe maar voldaan af! 

Uw reizende reporter groet U!!!

 

31-01-2013 

KLETSAVOND DE KAMENIJ 

DE KAMENIJ - Het was wederom een kletsavond van formaat met Hers en Dwers 

die aftrapten met hun "Sunshine Boys" act gevolgd door de 17-jarige Tom van der 

Voort uit Helmond als Tom Halfvol de Vrijgezel. Maar met kop en schouders stook 

Rob Scheepers uit Sterksel met "Rechercheur de Kok" boven de rest uit. Hij wist op 

eenvoudige wijze sporen van braak te vinden en met het motief had hij al evenmin 

problemen. Als rechercheur van Meld Misdaad Anoniem had hij een goede band met 

zijn bellers en wist hij de zaal smakelijk aan het lachen te krijgen. 

Na de pauze kwam Rob van Elst uit Groesbeek als de straatveger, als hij op het 

podium verschijnt is de ton aardig gevuld. Als hij in de friteszaak zijn maat Achmed 

riep had hij voor hij het wist zestien friet met besteld. Niet dat hij daar echt 

problemen mee had maar hij kon er toch echt maar veertien op. Daarna kwam Frans Bevers uit Oirschot als 

d'n opgepimpte boer, met zijn snel opvolgende grappen kwam het tadaa regelmatig te laat. Als afsluiter 

stond niemand minder dan het trio Striepke Veur met liedjes over oud-burgemeester Jacq Geukers en onze 

nieuwe burgemeester Elly Blanksma.

 

27-01-2013 

KLETSMIDDAG SENIOREN VERENIGING RIJPELBERG 

DE BREM - Het was weer een overvol programma in de Brem. 
Begonnen werd met Moi Gewist die hun twee winnende schlagers 

onder live begeleiding ten gehore brachten. Gevolgd door Peter 

van der Maas als Peerke dun Archeoloog die verhaalde over zijn 

opgravingen achter in zijn tuin. Ook wist hij gravende in zijn 

geheugen dat we vorig een Dekselse Meid bij ons hadden. Dubbel 

Trubbel stond daarna weer garant voor top amusement met hun 

baby-act. Roel Hansen wist als Prins Brak met korte, snelle mop-

pen zijn ervaringen als Prins Briek XXXV grappig neer te zetten. 



 

 

In de pauze was er wederom te genieten van Erwtensoep en Roggebrood met Zult. Ivo van Rossum als 

Bennie Zat bleef van begin tot eind in zijn rol als dronkaard. Zemac zorgde, met hun nieuw nummer voor de 

supporters van Helmond Sport, voor een ware scheldkanonnade in de zaal; Nondeju. En als laatste kletser 

kwam Hans Verbaarschot als Bolletje Pretvet vertellen over zijn sterilisatie. Met als intermezzo tussen de 

diverse optredens alle groepen van de dansmarietjes van CV De Spekzullekes, was deze middag zeer de 

moeite waard. 

 

26-01-2013 

KLETSAVOND O.E.C. 

KANTINE O.E.C. - Het was weer onze roze avond, de kletsavond in de sportkantine van O.E.C.. Dit keer 

waren we met 6 muzikanten vertegenwoordigd. De avond begon met een kletser uit eigen vereniging als 
Bertus Biertransport. Hij vertelde over zijn ervaringen tijdens het bezorgen van 

kratjes bier naar de diverse BN-ers in de buurt en nam menige pauzes om zijn 

omzet te verhogen. Daarna kwam de jeugdige Tom van de Voort die zijn verkering 

met Loesje had beëindigd. 

Nadat Marlon Kicken uiteindelijk de kantine van O.E.C. had gevonden gaf hij met 

zijn klets als Brother John het publiek waar het recht op had, een prima klets en 

Gods zegen. Daarna kwam, wederom uit eigen vereniging, de wereldvermaarde 

stierenvechter uit het Haagje Antonio die door veel te sparren met z'n 

schoonmoeder de perfecte moves voor het stierenvechten had geleerd. Na enkele 

biertjes en onze jaarlijkse tuuuuuut mi friet zat onze roze avond er helaas weer op. 

 

24-01-2013 

KLETSAVOND DE KAMENIJ 

DE KAMENIJ - Na met een 5-tal nummers ingespeeld te hebben begon de 

eerste kletsavond georganiseerd door de H.E.G. in de Kamenij meteen met een 
knaller. Het duo Dubbel Trubbel, wat dit jaar helaas voor het laatst met 

Carnaval optreedt, wist het publiek met hun creatie als baby tweeling te 

boeien. Het was wederom een perfect verzorgt en goed gezongen optreden. 

Als tweede kwam niemand minder dan Jan Strik in de ton, hij wist het 

allemaal niet meer en vertelde mop na mop om het gras voor de voeten van 

andere kletsers weg te maaien. Hans Eijkemans kwam als derde in de ton als 

Hannes de Fransoos die over zijn geliefde Frankrijk verhaalde. 

Na de pauze kwam Frank Schrijen uit Boxmeer in de ton als Gradje heeft 

Pech! Hij had de zaal meteen op de hand en wist menig lachsalvo te 

veroorzaken. Gevolgd door Zilveren Narrenkap houdster Kitty Goverde als 
Bertha van de Meulenperd, de klets die vorig jaar het beste was in de 

Keiebijters finale, doet het nog steeds goed. Met als slot op de deur het trio 
Qukske d'r Bai kon deze avond niet meer stuk. Al met al een avond met een hoge amusementswaarde. 

 

 

 



 

 

 

20-01-2013 

PRINSRECEPTIE CV DE SPRUWWEJAGERS 

MIERLO - Het was aangenaam druk tijdens de prinsreceptie van Prins Harold d'n 

Urste van CV De Spruwwejagers. CV De Spekzullekes was met de complete 

vereniging uitgerukt, en dan komt er inclusief De Durbloazers toch zo'n 60 personen 

naar binnen. En als die dan op de klanken van die Burgwache mee beginnen te zingen 

en te hossen is het direct feest. Na de plichtplegingen en enkele meedeiners werd later 

in de foyer nog even een paar keer flink gas gegeven. 

 

 

20-01-2013 

JEUGDPRINSRECEPTIE CV DE BROUWHAASJES 

ZAAL DE LOOP - Het was een verrassings optreden van de Durbloazers tijdens de 
receptie van Jeugdprins Harm dun Twidde van de Brouwhaasjes. Omdat Teun van 

Oosterhout (neefje van Peter en Erica) tot Vorst is benoemd hebben we hun receptie 

opgeluisterd met muziek.  

 

18-01-2013 

KLETSAVOND DE FONKEL 

DE FONKEL - Zoals elk jaar was de Fonkel weer tot de nok gevuld voor hun kletsavond. De zaal weet niet 

wie de optredende artiesten zijn en vertrouwen dus volledig op de organisatie. Ook dit jaar werd niemand 
teleurgesteld. Eerste amusement was Moi Gewist, live begeleidt door ons, met hun winnende Helmondse 

carnavalskraker. Als eerste kletser was daar Rob van Elst in zijn creatie als bouwvakker. De zaal at meteen 
uit zijn hand. Gevolgd door de Keiegalmers. Deze groep was door ziekte flink uitgedund en werd begeleid 

door een inval-pianist...daar was niets van te merken, ze leverden een prima act af. Robert van Lamoen was 
de laatste voor de pauze. Zijn creatie als "Annie uit de binnenstad" ging erin als koek! 

Na de pauze kwam Ton Brekelmans als Toontje Snotpin, zo'n menneke met snotbel 

en grote oren krijgt de zaal wel aan het lachen. Hierna betrad Kitty Goverde de ton 

met haar creatie "Prutske"...wij mochten niet tousjen en werden vervolgens de hele 
act beet genomen natuurlijk! Prima buut! Als laatste amusement was daar duo 

Vreemd. Deze 2 heren hadden alle tijd en namen de zaal goed mee met hun 
muzikale fratsen. Hierna sloten we natuurlijk weer gezellig af in de foyer van de 

Fonkel. Al met al weer een prima avond, goedlachs volk in de zaal en een prima 
organisatie. Bij vertrek...met worst... dan ook een volmondig "tot volgend jaar!!!". 

Van jullie reizende reporter! 

 

 06-01-2013 

PRINSRECEPTIE CV DE SPEKZULLEKES 

ZAAL VISSERS - Een drukte van belang met vrienden, kennissen en alle geledingen 

van de vereniging aanwezig in Zaal Vissers om de kersverse Prins Johan du'n Urste te 

feliciteren met zijn nieuwe ambt.  



 

 

Het G.O.P. bracht hun nieuwe schlager "Ut letste liedje" ten gehore, de dansmarietjes zetten allemaal hun 

beste beentje voor, de Durbloazers lieten van zich horen, en de dames en heren van de raad moesten door de 

prins middels een spel herkend worden. 

 

05-01-2013 

PRINSVERKIEZING CV DE SPEKZULLEKES 

ZAAL VISSERS - Het was alweer voor de dertigste keer dat de CV De 
Spekzullekes hun prins kozen. Tijdens deze avond waarbij de Kersepitten, 

Houtse Kluppels, Brandeliers, Heipoort en Olum te gast waren werd na het 
voorlezen van de proclamatie de voormalige vorst tot Prins Johan du'n Urste 

verkozen.  

De nieuwe vorst Rob had het moeilijk deze avond met haperende CD's en verlate 
verenigingen, maar alle begin is moeilijk. Voor de muzikale omlijsting zorgden 

de Coverband De Directie, The Black Note, De Brandoleros en natuurlijk de 

Durbloazers. 

 

12-12-2012 

JUST MARRIED 

HELMOND - Op woensdag 12-12-2012 hebben Raadslid Rob van Hout en trainster 

Fannie Gordeke van de C.V. De Spekzullekes elkaar het "ja"-woord gegeven! Natuurlijk hebben we hen 
verrast met een serenade van De Durbloazers.  

 

08-12-2012 

AFSCHEID PRINS PATRICK 

ZAAL VISSERS - Vanavond is er door de CV De Spekzullekes in besloten kring afscheid genomen van 

zowel Vorst Johan als Prins Patrick, De prins werd op muziek van De Durbloazers ingehaald door de 

Spekzullekes die een haag van leden hadden gevormd. Op die Burchwache werd het gebruikelijke 

Spekzullekes welkom gevierd. 

De avond werd opgeluisterd met optredens door diverse artiesten en de groep Moi Gewist werd met hun 

winnende "Laatste liedje" door Omroep Brabant op video vastgelegd. Vaandeldrager Theo werd door De 

Durbloazers naar voren geroepen en een aan hem gedane belofte werd door Jurgen ingelost. Hij ontving een 
draagriem om zijn zware taak enigszins te verlichten. 

Na emotionele woorden van dank door Ere-Voorzitter Frank werden Vorst Johan en Prins Patrick bedankt 

voor bewezen diensten. 

 
  



 

 

28-11-2012 

ZWARTE PIETEN BEZOEK 

KAMENIJ - Tijdens de repetitie werden we onverwachts getrakteerd op het bezoek van twee Zwarte Pieten 

die voor enkele van onze leden kadootjes kwamen brengen. Zo werd onze coördinator Walter in een gedicht 

nader belicht en viel hem een microfoon met echo ten deel. Ook vurbloazer René kreeg in een gedicht de 

wind van voren maar kan middels zijn Fishermans Friends op orkaankracht terugbloazen.  

Voor de stille kracht van onze club, Eeeeeeeeeeeeeeeeeh Peter 

Rautenberger, was er een handdoek om. na zijn inspanningen 

voor de Durbloazers, zich te kunnen drogen. 

Maar speciaal voor onze Louis, die aan de Sint had laten 

ontvallen dat hij al 35 jaar geen kado had mogen ontvangen, 
regende het gedichten en kadootjes. Louis wist niet wat hem 

overkwam maar kan de komende tijd genieten van heerlijke 

avondjes met een drankje en chocolade pepernoten. 

 

17-11-2012 

PRINSVERKIEZING CV DE KERSEPIT 

MIERLO - Het was een avond zonder pit voor onze club. We werden door CV De Kersepit amper in de 

gelegenheid gesteld om ons te presenteren, en konden we dan eindelijk op afgesproken tijd aan een set 
beginnen werden we abrupt onderbroken door de Brandoleros. Een avond om snel te vergeten, dit was ééns 

en NOOIT meer. En o ja, wie er nu Prins is geworden is me door de ergernis ontschoten. Zoek dat maar op 
de website van CV De Kerse.

 

11-11-2012 

PRINSRECEPTIE CV DE HOUTSE KLUPPELS 

GESELDONK - Onder het motto van "Carnaval blie un sprookje" zal Prins Ewald I dit 

jaar de Houtse Kluppels voorgaan. De uit Valkenswaard afkomstige Ewald Verspaget 

werd op 10-11-2012 gekozen tot prins van De Houtse Kluppels. Tijdens zijn 

prinsreceptie hebben de Spekzullekes met een bijna voltallige club een bezoek gebracht 

aan de Geseldonk. Het was er weer als vanouds gezellig druk en desondanks waren de 

wachttijden om te feliciteren een HEEL stuk korter dan vorig jaar. In de foyer waar de 

gezelligheid zich om de een of andere manier altijd propt in een ruimte van 6 x 4 meter 

hebben we met de diverse aanwezige kapellen nog even muziek gemaakt. 

 

10-11-2012 

PRINSVERKIEZING CV OLUM 

TOV GEBOUW - De dag voor de Elfde van de Elfde werd bij CV Olum afscheid genomen van Prins Tom I 

en werd na een kleurrijk en leuk gebrachte dans de nieuwe Prins Peter den Twidde aan het talrijke publiek 

voorgesteld. Met CV De Spurriezeiers, CV de Brandeliers, CV de Rampetampers, CV Olum en CV de 

Spekzullekes bij elkaar werd een groots feest gestart dat onder muzikale begeleiding van Ragazzi en de 

Durbloazers samen met de DJ een perfecte aftrap voor het nieuwe carnavalsseizoen opleverde. 

 



 

 

03-11-2012 

PRINSVERKIEZING CV DE RAMPETAMPERS 

ZAAL PARKZICHT - Op zaterdag 3 november 2012 is Prins Gerard d’n Twidde in 

Residentie Parkzicht, als Prins van de Rampetampers in de wijk Dierdonk 

voorgesteld. In het bijzijn van zijn echtgenote, kinderen, familie, bekenden en 

diverse bevriende carnavalsverenigingen kwam hij om 11 minuten over half elf uit 

de reclamezuil tevoorschijn. Hij volgt daarmee Prins Peter d’n Urste op. Een en 

ander werd ondersteund door muziek van de DJ en natuurlijk De Durbloazers. 

Na afloop werd door de kapel nog een verrassingsbezoek gebracht aan Frank 

Vlijminckx die de gehele raad van CV de Spekzullekes over de vloer had. 

  

 

24-10-2012 

NIEUW LID 

HELMOND - Met ingang van het 24 oktober 2010 wordt onze groep muzikanten verder uitgebreid met een 

nieuw lid; 

Berry Beks 

Bariton 

Wederom voor onze kapel een zeer welkome uitbreiding. Welkom en veel succes bij onze kapel. 

 

 22-09-2012 

EN TOEN WAS HIJ STIL .... 

SOMEREN-EIND - Tijdens de gezellige jaarlijkse BBQ-avond voor de leden, werd dit jaar voor het eerst 

een WOK-avond georganiseerd. Walter opende de avond, met een van zijn bekende speeches, waarin hij 

uitleg gaf van hoe een en ander in zijn werk zou gaan deze avond en waar alles te vinden was. 

 

Hij dacht alles in de hand te hebben totdat René ineens het 
woord nam en zich tot Walter richtte. Deze avond werd Walter 

ten overstaan van de leden en hun aanhang benoemd tot Lid 

van Verdienste van De Durbloazers. En toen werd hij stil ...., 

nadat René hem zijn speld had opgeprikt en hem de 

bijbehorende oorkonde had overhandigd kwam hij langzaam 

maar zeker weer los en wenste ons een plezierige avond. 

   

 

 

 

 



 

NIEUWE LEDEN 

HELMOND - Met ingang van het nieuwe seizoen kunnen wij melden dat onze groep muzikanten wordt 

uitgebreid met een tweetal nieuwe leden; 

Erik van Heeswijk op Grote trom 

Joram Huckriede op Klarinet 

Door het vertrek van Peter van der Zanden (Grote trom), Erik Vulders (Tenorsax) en José Wilms-Welten 
(Klarinet) en de  langdurige uitschakeling van Godelieve van Amelsvoort (Altsax) door een ongeval met 

haar motor, zijn bovenstaande voor onze kapel een zeer welkome uitbreiding. 

Welkom en veel succes bij onze kapel.

 

IN MEMORIAM 

Heden hebben wij het droevige bericht ontvangen dat op 18 juli 2012 op 72 jarige leeftijd David Reader 

a.k.a. ”Dooley” is overleden. Enkele jaren na de oprichting ( eind zeventiger en begin tachtiger jaren )  was 

onze uit Engeland afkomstige muziekvriend, reserve slagwerker van de destijds hofkapel De Durbloazers. 

In die jaren bestonden De Durbloazers uit een zeer hechte familie/vrienden groep, een groep waar zeker ook 

Dooley nadrukkelijk deel van uitmaakte, een groep welke de basis heeft gevormd voor Kapel De 

Durbloazers zoals deze nu is. Tot zijn laatste levensdagen is de hechte band tussen de oud leden en Dooley 

blijven bestaan met talloze vriendschap bezoeken over en weer. 

Middels deze weg en met respect voor familie en vooral ook onze oud-leden wenst de huidige groep “De 

Durbloazers” een ieder veel sterkte met het verlies van ons oud-lid 

“DOOLEY” 

 

DE DURBLOAZERS, DE GEZELLIGSTE KAPEL VAN NEDERLAND! 

HELMOND - Gelukkig hebben wij als “De Durbloazers” wél echte 

Carnavalsmuziek in ons repertoire en als je die dan speelt krijg je er ook 

het juiste gevoel bij en dat is één van de reden waarom “De 
Durbloazers“ altijd zo enthousiast zijn tijdens hun optreden. Gek 

eigenlijk want als ik zeg “met Kerst maak je geen Sinterklaasmuziek”, is 
elke muzikant het meteen met mij eens. Wat hebben we dit jaar toch 

weer veel muziek gemaakt en wat hebben we er dit jaar toch weer veel 
mensen blij mee kunnen maken. Het zal misschien niet altijd (humm, 

maar wel bijna altijd) even zuiver zijn geweest (wat ook onmogelijk is 
als je carnaval op de juiste manier viert), maar ik ben er zeker van dat De Durbloazers een van de gezelligste 

groeperingen is die er bestaat, dat is uiteindelijk nog veel belangrijker dan de muziek zelf. 

Wij als De Durbloazers zijn ook altijd blij met nieuwe muzikanten, er wordt weleens gezegd “daar kom je 
nooit tussen” maar dat is natuurlijk onzin, als je een instrument bespeeld en je hebt zin om bij ons te komen 

spelen, meld je dan gewoon bij mij aan walterjoosten@kpnmail.nl en mag je wellicht de volgende 
carnavalsperiode het plezier met ons delen, ik wacht op je mailtje (liefst voor 1 september) echter, ondanks 

alles blijf ik er toch bij……………met Kerst maak je geen Sinterklaasmuziek. 

Walter Joosten, coördinator. 


