
JAARVERSLAG SEIZOEN 2016-2017 DE DURBLOAZERS 

 

 

Weergaloos en gevarieerd programma! 

En dan denk je het kan niet 

gekker, nou vergeet het maar, 

bij Kapel De Durbloazers kan 

alles. Na een prachtig 

voorprogramma zijn we 

vrijdags met het 

Carnavalsprogramma 

begonnen. We hebben 

kinderen en ouderen weer blij 

kunnen maken met onze 

muziek, we hebben 

hoogwaardigheidsbekleders op Kamelen gezet en achter ons aan laten sjokken. 

We zijn 1 keer indirect en 4 keer direct live op de TV geweest bij Omroep Brabant, we 

hebben diverse keren binnen Helmond en in de regio optredens verzorgd en we konden het 

ook niet laten om op Carnavals dinsdag Den Bosch op z’n kop te zetten. Je leert op deze 

manier wel hoe ze op andere plaatsen Carnaval vieren en dat is groots te noemen. 

Jammer dat we als Helmondse Carnavalskapel zoveel uit moeten wijken naar andere plekken 

in de regio waar binnen in de kroeg en buiten op straat wél veel publiek op de been is. Daar 

hebben ze schijnbaar hun huiswerk de laatste jaren wél goed gedaan. Niettemin, het bloed 

kruipt waar het niet gaan kan, daar waar écht Carnaval word gevierd heeft dit feest een 

aanzuigende werking op de échte Carnavalsvierders. De Durbloazers hebben er weer een 

waanzinnig leuke en gezellige Carnaval op zitten. 

  



De Durbloazers is een hechte groep muzikanten/vrienden waar nieuwe leden met open 

armen worden ontvangen. Ben je bijvoorbeeld een Trompettist(e) en heb je zin om bij zo’n 

geweldige groep te horen, houd je niet in en bel of mail naar mij. Kapel De Durbloazers bied 

je in alle opzichten een fijne, gezellige, plezierige en onbezorgde carnaval, wij gaan nu eerst 

weer een half jaar bijtanken en beginnen op de 1e woensdag van september weer met onze 

repetitie. 

Natuurlijk bedanken wij heel ons netwerk voor de fijne dagen en kunnen we bijna niet 

wachten om aan de volgende sessie te beginnen! 

Bedankt en tot ziens. 

Namens alle leden, 

Walter Joosten 

Coördinator. 

 

17-02-2016 

EVALUATIEVERGADERING 

DE KAMENIJ - Na eerst aan een gesloten deur te hebben gestaan hebben we even nodig 

gehad om op te warmen. Na een bevlogen vergadering was de eindconclusie dat iedereen 

een TOP Carnaval heeft gehad en dat de organisatie perfect was. André van Bergen werd als 

nieuw Durbloazers lid ingehuldigd. 

 

11-03-2016 

NIEUW ASPIRANT LID 

HELMOND - Met ingang van het nieuwe seizoen zal onze trombone-

sectie versterkt gaan worden door Jos van Goch uit Mierlo-Hout. 

 

10-04-2016 

AFSCHEID FRANK VLIJMINKX 

HELMOND - Na 33 jaar voorzitterschap van de C.V. 

De Spekzullekes nam Frank Vlijminkx in besloten 

kring definitief afscheid van zijn functie als 

Voorzitter.  

In de kantine van Rubies kon er afscheid genomen 

worden en een borrel gedronken. Wij als Durbloazers trakteerden de scheidende Voorzitter 

op een kleine serenade.

 



07-05-2016 

NIEUWE ASPIRANTLEDEN 

HELMOND - Met ingang van het nieuwe seizoen zal onze altsaxsectie versterkt 

gaan worden met Wencke van de Westerlo uit Brandevoort en José Joosten 

uit Someren-Eind. 

 

02-07-2016 

BBQ-WOKAVOND 

SOMEREN-EIND - Alles was weer tot in de puntjes geregeld in de tuinen van Joosten tot 

Joosten. Tenten, BBQ, wok, koud- en warm buffet, ja zelfs een Trappisten, Wijnen of BOB 

dranken keuze. Met muziek langs de route van de passerende Kennedymars was het nog 

lang onrustig in het door hagel gehavende Someren. 

 

21-07-2016 

RIMBOBAND 

DEURNE - Het seizoen zit er eigenlijk pas definitief op als we deel hebben uitgemaakt van de 

Open repetitie van de Rimboband. Dit jaarlijks terugkerend evenement blijft een vrijblijvend 

en vrolijk optreden en de gelegenheid om iedereen nog even een fijne vakantie te wensen. 

 

10-09-2016 

BOUWMANS FAMILIEREUNIE 

RIETHOVEN - Het was goed druk bij de familiereünie van de familie Bouwmans. Deze uit 

twaalf gezinnen bestaande familie had hun kamp opgeslagen in Riethoven. Het kampvuur 

brandde en de sketches waren aan de finales bezig. Met ondersteuning van Bolleke Vet uit 

Deurne en onze muziek was de reünie, die in het teken stond van de Carnaval, zo te zien 

helemaal geslaagd. Na afloop was het nog lang onrustig bij een illegaal geparkeerde camper 

van ene Walter.

 

24-09-2016 

VOORAVOND KAPELLENFESTIJN 

HELMOND - In het Phileutonia gebouw aan de Kanaaldijk werd van ons verwacht de 

vooravond van het Kapellenfestijn op te luisteren. Echter om de klok van twaalven kwam er 

een abrupt einde aan de avond omdat er door omwonenden geklaagd was over 

geluidsoverlast. De politie kwam een einde maken aan wat een gezellige avond had moeten 

worden voor de vrijwilligers.

 



05-10-2016 

NIEUWE ASPIRANTLEDEN 

HELMOND - Onze trompetsectie is onlangs versterkt met een tweetal 

trompettisten, te weten Rick van Hout en Daniëlle van Kilsdonk. 

 

08-10-2016 

WORKSHOP HOEDEN MAKEN 

HOEVEN - De dames van onze club hadden 

een vrije zaterdag uitgezocht om een 

workshop hoeden maken te volgen. De 

resultaten mogen er wezen en na gedane 

zaken was er aansluitend een gezellige High 

Tea. 

 

 “IN MEMORIAM” 

Heden bereikte ons het trieste bericht dat in de nacht van zondag 9 op 

maandag 10 oktober de mede- oprichter van onze club GEERT 

KUSTERS is overleden. 

Geert leed al langere tijd aan een ernstige ziekte en heeft deze strijd 

uiteindelijk verloren. Hij was de oudste zoon van de Familie Kusters, 

broer van Maarten en wijlen Pieter, allen oprichters en muzikanten 

van onze Kapel. De Familie Kusters heeft aan de basis gestaan van 

Hofkapel De Durbloazers. 

Geert was medeoprichter/grote trom slagwerker en actief lid tot medio begin jaren ’80. 

Samen met Gerrit Zwetsloot heb ik (Walter) in mijn beginjaren nog  muziek met hem 

gemaakt. In die periode én tot de dag van gisteren is hij altijd sponsor geweest van “zijn 

Kapel” De Durbloazers. Geert was een man van weinig woorden maar heel veel daden, als 

we voor de Kapel iets nodig hadden dan hoefde ik maar een half woord te gebruiken en was 

de no-nonsense deal gemaakt. 

In de beginjaren was het nog “Hofkapel” De Durbloazers en zijn wij altijd met trots de 

toenmalige CV De Durdawwers met muziek voorgegaan, ook voor de toenmalige CV was 

Geert een belangrijk sponsor. Hij drukte o.a. altijd kosteloos de plastic Prinsenplaatjes, hij 

heeft er in die jaren duizenden gemaakt voor de club onder het mom van “hoeveel moeten 

jullie er hebben?...........komt goed!”. 

Vele jaren is hij naar de kletsavonden gekomen in De Kamenij vooral om óns te horen, dan 

zat hij stil te genieten en een knipoog naar mij was zijn waardering. 



Hij was trots dat “De Kapel” het 40-jarig jubileum kon vieren, alleen op dat moment was zijn 

gezondheid al te broos om dit alles mee te vieren, door lichamelijke ongemakken kon hij niet 

het gehele feest aanwezig zijn en Geert kennende, je doet het goed of je doet het niet. In 

gedachte was hij zéker aanwezig en heeft ons toen nog overal mee geholpen waar hij maar 

kon.  

In de beginjaren hebben we ontzettend leuke dingen met hem mogen beleven, als oude 

generatie slagwerker was het “niet lullen maar slaan’. De keren dat we met de complete 

kapel bij hem boven op de bedrijfsbus dwars door Helmond werden gereden is een van deze 

mooie herinneringen. Met -4 graden binnentemperatuur bij hem in de werkplaats repeteren 

als we in De Kamenij niet terecht konden enz. enz. 

Alle leden van Kapel De Durbloazers wensen de gehele Familie Kusters, vrienden en 

bekenden heel veel sterkte met dit verlies. 

Een integere, sociale en hardwerkende persoonlijkheid die nooit op de voorgrond wenste te 

treden is van ons heengegaan. 

Namens het Bestuur 

Walter Joosten 

(coördinator) 

 

15-10-2016 

UITVAART GEERT KUSTERS 

STIPHOUT - In een boordevolle St. Trudokerk in Stiphout hebben we op een waardige manier 

afscheid genomen van een van de oprichters van "Hofkapel De Durbloazers". Geert zou trots 

zijn geweest op de ingetogen manier waarop wij de zorgvuldig door de familie uitgezochte 

muziek ten gehore hebben gebracht. Met name het Ave Maria en Julia (Samen zijn) wisten 

de aanwezigen extra te waarderen. 

 

04-11-2016 

PRINSVERKIEZING CV DE RAMPETAMPERS 

DE FONKEL - De eerste prinsverkiezing van het nieuwe seizoen was druk 

bezocht met delegaties van de Kattedonders, OLUM, de Biereliers, De 

Houtse Kluppels, de Heipoort en de Spekzullekes. De Fonkel was aardig 

gevuld toen Prins Koen van CV De Rampetampers aan het publiek werd 

voorgesteld.  

 

Met muziek van de DJ, Ragazzi en de Durbloazers werd het een feestje voor 

herhaling vatbaar. 

 
  



11-11-2016 

UITREIKING VAN D'N HELLEMONDER 

ZAAL VISSERS -  In een redelijk gevulde Zaal Vissers traden diverse 

artiesten op en brachten Helmondse Carnavalsschlagers uit het 

verleden ten gehore. Afgewisseld met kapelmuziek en DJ kwam de 

avond tot de apotheose, de uitreiking van de nieuwe prijs voor iemand 

die het Helmonds Carnaval een warm hart toedraagt, het bronzen 

beeldje van "En de hittie naw gedoan um de tie Hellemonder is". 

Door wethouder Frans Stienen werd bekend gemaakt dat dit jaar het 

beeldje toekwam aan Rob Scheepers in verband met zijn 

multifunctionele inzetbaarheid in het Carnavaleske Helmond. 

Na afloop was het nog gezellig naborrelen bij Peter en Erica en viel de bittergarnituur weer 

volop in de smaak. 

 

12-11-2016 

PRINSVERKIEZINGEN CV OLUM EN CV DE HOUTSE KLUPPELS 

TOV EN GESELDONK - Eerst brachten we CV De Spekzullekes binnen bij TOV 

zodat zij de prinsbekendmaking van Prins Geert van OLUM mee konden 

beleven.  

Daarna stond al snel de bus klaar om ons naar de Geseldonk te brengen waar 

CV De Houtse Kluppels klaar stond om naar binnen te trekken in de overvolle 

zaal. Hier werd Prins Riny tot 55-ste Prins van de CV De Houtse Kluppels 

gekozen. En laat nu de naam van onze eigen Han Boorsma uit de hoge hoed 

worden getrokken als winnaar van het Prinseroaje. 

Na afloop van het officiële gedeelte stonden in de foyer de bitterballen al klaar 

en vervolgens konden we weer de bus in terug richting TOV. Daar hebben we 

de nieuwe Prins getrakteerd op een knalsessie. 

 

13-11-2016 

PRINSRECEPTIE CV DE HOUTSE KLUPPELS 

DE GESELDONK - Met een voltallige vereniging bezochten CV De Spekzullekes de 

drukbezochte Prinsreceptie van Prins Riny dun Urste van CV De Houtse Kluppels. Een grote 

hossende massa op het podium was het resultaat. 

 



26-11-2016 

PRINSVERKIEZING CV DE HEIPOORT 

DE KAMENIJ - Het was maar een kort optreden bij CV De Heipoort en dat kwam goed uit 

want onze Walter was ziek uitgevallen. Gelukkig dat Arno Lammers bereid was gevonden als 

stand-in. Nadat we CV De Spekzullekes naar binnen hadden geblazen en nog een korte sessie 

bij de bar konden we snel weer huiswaarts. 

 

14-12-2016 

TUSSENTIJDSE EVALUATIEVERGADERING 

DE KAMENIJ - Tijdens de tussentijdse evaluatievergadering werden de 4 aspirant-leden 

Gerard, Jos, Rick en Wencke unaniem aangenomen door de ballotagecommissie. Tevens 

werd onze bekkeniste Miranda extra in het zonnetje gezet vanwege haar geweldige 

invalsbeurten op de grote trom. De commissie belast met de activiteiten rond Carnaval 

maakte haar eerste plannen bekend, eventuele ideeën kunnen bij Erica worden ingediend. 

 

17-12-2016 

AFSCHEID PRINS LEO 1 

ZAAL VISSERS - Door de gebruikelijke erehaag werd Prins Leo dun Urste ontvangen in de 

foyer van Zaal Vissers. Hij werd getrakteerd op muziek, dans, puzzels en sketches door de 

vereniging en ontdaan van zijn eretekenen. Nadat hij was opgenomen in het G.O.P. was Leo 

Jubileumprins af en wachten De Spekzullekes de 

komende weken af wie hen in het nieuwe jaar voor zal 

gaan. 

Na diverse sessies muziek zijn wij na afloop nog lekker 

even op de kippenvleugeltjes geweest bij Godelieve. 

Voor herhaling vatbaar, want zelfs de glazen mochten 

overal staan. 

 

07-01-2017 

PRINSVERKIEZING C.V. DE SPEKZULLEKES 

ZAALVISSERS - De avond kwam maar langzaam op gang en er waren diverse 

Carnavalsverenigingen die op eigen muziek binnen kwamen. Met de uitnodiging van CV 

Olum, CV De Houtse Kluppels, CV De Kim, CV De Heipoort, CV De Kattedonders, CV Het 

Barrierke, CV De Brandeliers, CV De Spruwwejagers, CV De Kersepit en de eigen vereniging 

was de zaal goed gevuld. 



Na de verkiezing van Prins Rob dun Urste werd een kleine polonaise 

ingezet en kwam de avond pas echt los.  

Met een inspirerende band "Blind Date" stond de menigte de gehele 

avond op de dansvloer. Met nog een gezamenlijk optreden van de 

Durbloazers en kapel "Nie kapot te kriege" van CV De Kersepit werd een 

klinkende slot apotheose ingezet. 

 

08-01-2017 

PRINSENRECEPTIES CV DE SPEKZULLEKES EN CV DE HOUTSE KLUPPELKES 

ZAAL VISSERS / DE GESELDONK - Na eerst tijdens de besloten Prinsreceptie van CV De 

Spekzullekes de kersverse Prins Rob dun Urste te hebben getrakteerd op een serenade en 

polonaise gingen we door naar De Geseldonk om de Jeugdprins Remco den Urste met zijn 

gevolg en dansmarietjes binnen te blazen. Daar werd ook door de complete vereniging een 

polonaise gestart en waren er nog diverse optredens door bezoekende verenigingen. 

 

22-01-2017 

PRINSRECEPTIE C.V. DE SPRUWWEJAGERS 

MIERLO - Het was weer knetterdruk in de Spruwwekooi in Mierlo. 

Samen met de C.V. De Spekzullekes trokken we naar binnen om Prins 

Eric dun Urste te feliciteren en te trakteren op een gardedans en 

muziek. Ook werd hij door onze coördinator toegesproken en 

uitgenodigd voor een samenzijn op Carnavalsmaandag in de ochtend 

op Berkendonk. Na nog enkele knallende sessies in de foyer werd het 

bezoek afgesloten. 

 

28-01-2017 

SERENADE FAMILIE KLERKX 

DE WARANDE - Ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van zijn vrouw Annemarie had Wim 

Klerkx ons gevraagd een serenade te brengen bij Restaurant de Warande. Het was voor 

Annemarie een complete verrassing en zij was vereerd met ons bezoek. Na een van Wims 

beroemde speeches klonk het Hiep Hiep Hoera en nog enkele nummers van ons. 

 
  



29-01-2017 

JUBILEUMRECEPTIE CV DE HOUTSE KLUPPELS 

DE GESELDONK - Wat een fantastisch feest was het bij de jubilerende CV De Houtse 

Kluppels. De 55-jarige vereniging toonde aan dat het wel degelijk mogelijk is om 24 

Carnavalsverenigingen uit te nodigen en iedereen te feliciteren, alle dansmarietjes hun 

dansje te laten doen en 10-tallen kapellen hun muziek ten gehore te laten brengen. Het 

organiserend talent in deze club zou een voorbeeld moeten zijn voor anderen. Met aan het 

slot een gezamenlijke sessie van de Blue Band en de Durbloazers zorgde voor een daverende 

apotheose. De Houtse Kluppels kunnen terugkijken op een zéér geslaagde jubileumreceptie. 

 

CARNAVALSDUIK IN DE BERKENDONK IN HELMOND 

De Nieuwjaarsduik is al een paar jaar 

niet meer gehouden in Helmond, maar 

op 27 februari gaan toch mensen te 

water in de Berkendonk in Helmond. 

Kapel de Durbloazers houdt dan voor 

het eerst een carnavalsduik. Dat 

gebeurt 's ochtends om elf over tien. 

De jubilerende carnavalsverenigingen 

CV de Keiebijters, CV de Houtse 

Kluppels, CV De Spruwwejagers en CV de Brouwhazen zijn hiervoor uitgenodigd. De kapel 

heeft zelfs als stand-in CV de Spekzullekes. 

De prinsen gaan zeker te water, vijftig personen hebben al aangegeven dat voorbeeld te 

volgen. Iedereen in carnavalskleding. 

Deze gebeurtenis wordt omlijst met carnavalsmuziek, gratis eieren op brood en drank. Vanaf 

9:00 uur kleden de deelnemers zich om. Om 09:30 uur is er een gezamenlijke warming-up, 

begeleid door professionele sportinstructeurs. Daarna volgt de duik. Reddingsbrigade en 

EHBO zijn aanwezig. 

Namens alle Durbloazers wensen wij een ieder een goed Carnaval, 

Walter Joosten 

Coördinator.

 

02-02-2017 

SERENADE GROOTVORST BART VAN DER GOOR 

HELMOND - Ter gelegenheid van de 50-ste verjaardag van Grootvorst Bart van de CV De 

Spekzullekes brachten wij op verzoek van zijn dochter een verrassingsserenade. Onze 

coördinator maakte welwillend gebruik van de situatie om ook de Prins en zijn gevolg van  



De Spekzullekes uit te nodigen voor het evenement in de ochtend van Carnavalsmaandag bij 

de Berkendonk. 

 

03-02-2017 

KLETSAVOND DE FONKEL 

DE FONKEL - De ontvangst met soep en een broodje gaat er altijd in bij de Fonkel. Na eerst 

een kleine sessie te hebben gespeeld en het optreden van de Knallers met hun 

Carnavalsschlager was de goed gevulde zaal klaar voor de eerste kletser. Met Hans Keeris als 

De Muzikant was dat meteen een schot in de roos. Marco Swiggers had diverse meezingers 

op zijn repertoire maar werd enigszins gehinderd door geluidsproblemen. Berry Knapen als 

wasmachinemonteur was weer helemaal in topvorm de zaal ging uit zijn dak. Alleen Berry 

kreeg er toch geen kusje op. 

Na de pauze en het optreden van de dansmarietjes kwam Jasper van 

Gerwen in de ton als de vrijgezel Wilbert van Wijnhoven hij kon maar 

niet aan een meisje komen. Arjan Compen als dansmarietje Adrie had 

het wat moeilijker in de ton maar de zaal werd daarna weer 

getrakteerd op een spetterend meezing festijn van Tadaa! De 

presentatie was wederom in goede handen bij Lia Stoop en zo kon de 

Wijkvereniging Binnenstad-Oost terugkijken op een geweldige 

kletsavond. 

 

05-02-2017 

JUBILEUMRECEPTIE CV DE BROUWHAZEN 

ZAAL DE LOOP - Het was gezellig druk in het Hazenleger waar de CV De Brouwhazen hun 55 

jarig en CV De Brouwhaasjes hun 44 jarig jubileum vierden. In de grote zaal vonden de 

dansen van de dansmarietjes plaats en konden de kapellen naar hartenlust spelen. Met de 

goede presentatie van Ike Vogels en DJ Lucas was het een vlotte spontane gebeurtenis. 

Tijdens de receptie werd ook Prins Leon dun Twidde door onze coördinator uitgenodigd voor 

de maandagochtend. De complete vereniging reageerde instemmend op ons verzoek. 

 

09-02-2017 

1E KLETSAVOND ECV DE HEIPOORT 

DE KAMENIJ - Na 7 jaar stonden de Keiegalmers weer eens op de bühne in de Kamenij met 

niet echte meezingers maar goede teksten over Helmond brachten zij een meerstemmig 

programma. Als eerste kletser stond Hans Eijkemans in de Ton als Man bijt Hond reporter hij 

gaf een leuke kijk achter de schermen van het programma. Met Jan Strik voor de 34ste keer 

in de ton konden oude grappen niet uitblijven. 



Na de pauze kwam Striepke Veur als altijd weer 

sterk voor de dag. De ode aan de blaaskapel viel 

met name bij de Durbloazers in goede aarde. Als 

derde kletser kwam Jorlan Manders uit de 

Mortel als klusjesman in de ton. Zijn 

belevenissen tijdens het klussen brachten de 

zaal aan het lachen.  

Als afsluiting kwam Hans Verbaarschot uit de Rips als de oversekste puber Gielleke. De 

heggen werden wederom uitgereikt door Rob Scheepers. 

 

11-02-2017 

SHOW EN ZWETSAVOND CV DE HOUTSE KLUPPELS 

DE GESELDONK - De Show en Zwetsavond van CV De Houtse Kluppels was van een zeer goed 

niveau. Berry Knapen als Wasmachinemonteur en Jasper van Gerwen als Wilbert van 

Wijnhoven gingen vooraf aan Duo Vreemd. Daarna werd Fenna van Poppel getrakteerd op 

24 rode rozen en werd het winnende jubileumlied van De Houtse Kluppels ten gehore 

gebracht. 

Ad Vermeulen als leider van de Partij Voor Carnaval 

sprak zijn partijcongres toe gevolgd door Boy Jansen die 

als Herman den Blijker zijn boek vol recepten uit de 

doeken deed. Marlon Kicken wist het Bestuur van de 

Houtse Kluppels tot dansen en zingen te bewegen. Al 

met al een geweldig leuke avond die voortreffelijk werd 

gepresenteerd door Johnny en Saskia. 

Met na afloop nog een sessie in de foyer en een bezoek aan onze 60-jarige 

trompettist Gerrit Zwetsloot in Lierop werd het zoals eerder door onze 

coördinator aangekondigd een latertje.  

 

16-02-2017 

2E KLETSAVOND ECV DE HEIPOORT 

DE KAMENIJ - Qukske d'r bai opende avond met hun uitstapje naar onze 

oosterburen en liet de zaal meezingen. Arjan Compen als Dans Adrie zat 

duidelijk beter in zijn vel als bij De Fonkel. Rien Bekkers als de 

brillenmaker zag zelfs door een WC-bril een hele hoop.  

Na de pauze Liet de amusementsgroep Pepurklip de zaal meezingen en 

de wave ging menigmaal door de zaal. Helaas stoppen zij met hun 

Carnavalsoptredens. Frans Bevers als Cis de Conducteur kreeg het 

publiek zover dat zij spontaan het "Wat een spreker is die man" 



aanhieven en terecht, zijn klets was fenomenaal. Ook Boy Jansen als Herman den Blijker wist 

dat niveau vast te houden. Al met al kunnen de ECV De Heipoort en Prins Erik terugkijken op 

twee geslaagde kletsavonden. 

 

17-02-2017 

KLETSAVOND CV DE SPEKZULLEKES 

ZAAL VISSERS - De avond werd geopend met de opkomst van de vereniging en de dans van 

de dansgarde. De groep Waai Faai uit Deurne bracht hun Carnavalshit ten gehore gevolgd 

door de groep Pepurklip. De eerste kletser van de avond was Freddy van den Elzen die als 

Schoolmeester vertelde over zijn K** kinderen in de klas. Tadaa! liet de zaal weer volop 

meezingen. 

Dirk Kouwenberg, winnaar van de Zilveren 

Narrenkap, kwam in de ton als Astronaut. Met 

goede woordgrappen beschreef hij zijn reis naar de 

maan gewonnen bij de Postcodeloterij. Ons Jongens 

uit Vlierden namen ons mee naar hotel Zimmer Frei 

in Oostenrijk en het mocht wat kosten. Als laatste 

kwam Hans Keeris in de ton als de Bloasmuzikant 

die na 38 jaar moest gaan stoppen met blazen 

omdat zijn sigaar hem toch de adem ontnam. Top 

amusement en kletsers maakten deze avond tot een kletsavond van hoog niveau. 

 

18-02-2017 

KLETSAVOND CV DE RAMPETAMPERS 

DE FONKEL - De avond begon met de proclamatie van Prins Koen dun Urste gevolgd door het 

optreden van de Senioren dansgarde. Met Millodie uit Deurne werd de zaal aan het zingen 

gezet. Met Christel van den Dungen als Manon van de Autowasstraat werden de mannen 

met hun voorliefde voor schone velgen op de hak genomen. Zemac aangevuld met Millodie 

zetten een aardig stukje samenzang neer. 

De Junioren dansgarde die slechts enkele maanden bezig zijn zetten hun beste beentje voor. 

Met Wichard de Benis als de Marathon man werden de moeilijkheden tijdens de marathon 

nader belicht. Qukske d'r bai brachten wederom hun Duitse genre. Arjan Compen als Dans 

Adrie wist wederom de zaal niet op zijn hand te krijgen. De Showgroep van de 

Rampetampers brachten hun moderne dans en Rien Bekkers als De Wielrenner uit Olland 

sloot de avond op een waardige wijze af. 

 
  



19-02-2017 

JUBILEUMRECEPTIE CS DE KEIEBIJTERS 

ZAAL TRAVERSE - Als eerste vereniging gingen de CV 

De Spekzullekes op bezoek bij de jubileumreceptie 

van CS De Keiebijters. De 55 jarige vereniging werd 

ook door onze coördinator uitgenodigd voor de 

Carnavalsduik. Maar of ze die handschoen 

oppakken zullen we af moeten wachten. Daarna 

was het tijd voor een nieuw evenement in Helmond 

"Heel Helmond Zingt" waarbij 5 harmonie en 

fanfareorkesten muziek speelden waarbij de 

Helmondse carnavalsvierders heerlijk uit hun dak 

konden gaan en naar hartenlust konden meezingen. 

 

22-02-2017 

DAUPFIST CV DE HOUTSE KLUPPELS 

DE GESELDONK - Hedenavond zijn in Zaal de 

Geseldonk 16 Carnavalsprinsen uit Helmond en 

Mierlo en 2 Houtse Verenigingscoryfeeën op ludieke 

wijze gedoopt en Geestelijk voorbereid op het 

komend Carnaval. Het mooist ging Prins Rob dun 

Urste van CV De Spekzullekes te water, verkleed als 

Ronald McDonald, werd hij door de daupers op zijn 

kont in de kuip met water werd gezet. Op een 

reserve onderbroek had hij echter niet gerekend. 

 

24-02-2017 

CARNAVALSVRIJDAG 

HELMOND - De dag begon vroeg, om 08:00 was het al verzamelen bij het Tienerhuis, om 

vervolgens een zestal scholen te bezoeken, waaronder Talentrijk alwaar Roel onze trompet 

sectie kwam versterken. En spelen bij "de polonaise" waar op hilarische wijze een vlag werd 

gehesen. 

Daarna door naar de Cacaofabriek om het Onderwijzersbal op te luisteren met onze muziek. 

Wat een sfeertje heerste daar, zo hoort Carnaval gevierd te worden. 

Bij Peter en Erica was het vervolgens Spaghettibal. Heerlijke soep van Wim en spaghetti van 

Pascale gevolgd door een heerlijk toetje viel ons ten deel. 

  



Op het Joong van Toen bal was het weer een drukte van belang met 

Yvekke van Gerven als Truus Oudewater hebben we er weer een goede 

vrouwelijke kletster bij. 

Daarna gingen we nog gezellig op de frikadellen bij Gerard en Monique. 

 

 

25-02-2017 

CARNAVALSZATERDAG 

HELMOND - Om 12:00 werd er verzamelt bij Zaal Vissers voor de opening van het Carnaval 

met het ophangen van de vlaggen. Daarna door naar de stad waar bij West-Ende de Kei weer 

uit de grond werd gehaald. 

In het voorprogramma wist Snollebolleke het publiek 

flink enthousiast te maken en was er een goede 

sfeer op het plein bij West-Ende.  

Na even thuis te hebben kunnen chillen was het tijd 

voor het Oranjebal waar we als eerste aan de beurt 

waren om de zaak op gang te brengen. Met kapellen 

als De Durbloazers, De Blue Band, The Phillies en 

Nummerke 3 ging het dak eraf bij de Steenoven. 

Na onze tweede sessie zijn we verkast naar de Geseldonk bij CV De Houtse Kluppels waar het 

in de grote zaal een drukte van belang was. In de foyer hebben we samen met de Blue Band 

er nog een leuk feestje van weten te maken. Met na afloop op de bitterballen bij René en 

Marianne was er weer een drukke dag voorbij. 

 

26-02-2017 

CARNAVALSZONDAG 

LIEROP / MIERLO - Nadat diverse leden de optocht verplichtingen na waren gekomen was 

het verzamelen geblazen bij de Indoor Curling in Lierop. Daar werd een complete competitie 

Curling georganiseerd waarbij het duo List en Bedrog, Gerard en Patrick,  de titel naar zich 

toe wist te trekken. Zij werden de winnaars van The Ultimate Durbloazers Curling 

Competition en ontvingen als prijs een echte veger. Daarna konden we genieten van wat er 

inmiddels in de wok was bereid. 

Hierna trokken we naar het nest van de Spruwwejagers waar we samen met Tsjonge Jonge 

uit Gerwen de zaal aan het hossen en springen wisten te brengen. 

 



27-02-2017 

CARNAVALSMAANDAG 

HELMOND / EINDHOVEN / AARLE-RIXTEL - Om 08:00 uur was het verzamelen geblazen om 

de Eerste Carnavalsduik te organiseren op  Recreatieplas de Berkendonk. Met koffie, warme 

chocomelk, drank, broodjes ei met spek en roggebrood met zult werden de vele 

Carnavalsduikers aangemoedigd om het koude nat te trotseren. Met eerst een goede 

warming-up vooraf voor de deelnemers kon Wethouder Frans Stienen om 11 minuten voor 

10 het startschot geven en doken tientallen Carnavalsvierders het water in. Zelfs 

geüniformeerde dansmarietjes doken hun Carnavalsprinsen achterna. Ondanks de kou was 

het een hartverwarmend evenement. 

Nadat enkele leden de Brouwhuisse Carnavalsoptocht 

hadden gelopen verzamelden we in de foyer van Zaal 

Traverse om buiten mededinging deel te nemen aan 

het prijsbloaze. Na een stevige sessie hadden we ons 

visitekaartje weer afgegeven. Nog even een korte 

sessie bij 't Vensterke en door naar Eindhoven om 

eerst bij Bufkes even een frietje met snacks te 

verorberen en door naar het Fijnfistjenie Café van 

Omroep Brabant. Daar werd de productieleidster 

Celine lichtelijk gefrustreerd omdat we in onze eerste sessie al de ons beschikbare zendtijd 

hadden gebruikt. Maar het was blijkbaar goed genoeg en mochten we nog twee keer de 

bühne betreden. 

Daarna door naar het Kapellenfestival van Goezhoolband in Aarle-Rixtel. Tijdens dit festival 

was het op de tweede locatie zeer geschikt om een eigen feestje te gaan vieren en dat 

hebben we dan ook maar gedaan. 

 

28-02-2017 

CARNAVALSDINSDAG 

BOXTEL / HELMOND - Voor de eerste keer gingen we dit jaar meedoen aan het Petazzie! 

festival in Boxtel. We moesten het festival openen in de grote zaal van Grand Café 

Rembrandt. Aan het begin van ons optreden was de zaal nauwelijks gevuld echter aan het 

einde kon kapel Bar Gebeure een goed gevulde en enthousiaste zaal van ons overnemen. 

Daarna moesten we door de stromende regen naar de Comsche Hoeve, die op loop afstand 

toch niet iets verder weg was dan gedacht. Ook daar hebben we een goede indruk 

achtergelaten en genoten van de andere optredende. 

Door naar Zaal Exit die bij aankomst te druk bezet bleek maar nadat we met enige vertraging 

konden beginnen ging het dak er letterlijk af. Bijzonder was de aandacht die de kinderen van 

Han kregen tijdens dit optreden. Enigszins verlaat konden we beginnen met het diner bij 

Grand Café Rembrandt. Iedereen had net het toetje achter de kiezen of we werden alweer 

aangespoord om het optreden in het Café te verzorgen. 



Daar stond een vrolijke menigte ons op te wachten en die gingen uit hun dak tijdens onze 

sessie. Leuk om voor zo'n waarderend publiek te mogen spelen. Elk lid van onze club ontving 

van de organisatie een speldje met een lepeltje ten teken van onze eerste deelname aan het 

festival. 

Daarna zijn we richting Brouwhuis vertrokken om Prins Rob 

van de Spekzullekes een waardig afscheid te bezorgen en 

door naar de Geseldonk om het afscheid van Prins Riny van 

de Houtse Kluppels te begeleiden. Na afloop hebben we 

hem ook nog thuis op een afscheidsserenade getrakteerd. 

 

 

 

 


