
 

 

JAARVERSLAG SEIZOEN 2014-2015 DE DURBLOAZERS 

22-03-2014 

NIEUW ASPIRANTLID 

HELMOND - Vanaf vandaag heeft zich Bonnie van den Eijnden uit Helmond zich aangemeld 

als nieuw trompettiste bij onze vereniging. 

Welkom Bonnie.

 

10-07-2014 

OPTREDEN MET RIMBOBAND 

DEURNE - Het optreden samen met de Rimboband ter afsluiting van het 

seizoen, is altijd weer een gezellige happening. 

Dit jaar had de Rimboband een verrassing in petto in de vorm van een 

beschilderd glazen bord wat aan Walter werd overhandigd in verband met ons 

40-jarig bestaan.

 

11-07-2014 

NIEUW ASPIRANTLID 

HELMOND - Vanaf vandaag heeft zich oud-lid Maarten Kusters uit Helmond zich 

aangemeld als Grote Trom speler bij onze vereniging. 

Welkom terug Maarten.

 

16-08-2014 

SERENADE LOUIS 70 

HELMOND - Louis van de Waarsenburg, de nestor van onze 

vereniging, vierde zijn 70-ste verjaardag. Dit konden we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan en zo stond een grote groep, die 

de vakantie er al op hadden zitten, onaangekondigd bij hem 
aan de deur om hem te trakteren op een kleine serenade. Blij 

verrast stond Louis te genieten.  
Louis nog vele jaren in goede gezondheid. 

 

30-08-2014 

SEIZOENSAFTRAP 

SOMEREN-EIND - In de tuinen van Joosten tot Joosten was het weer 

ontzettend druk tijdens de start van het jubileumseizoen. Dit jaar had onze 

gastheer en gastvrouw ook Miss Piggy uitgenodigd om aan te schuiven 



 

 

tijdens de BBQ / WOK. Echter met haar is het niet zo goed afgelopen terwijl de rest zich 

kostelijk amuseerden onder het genot van drank en spijs. 

 

25-10-2014 

JUBILEUM 

DE FONKEL - Om 16:00 uur begon voor ons het 40-jarig jubileumfeest. We begonnen met 

een gezellig samenzijn van leden, oud leden en genodigden die, na eerst kopje koffie met 

gebak, de tijd kregen hernieuwt kennis te maken met de vereniging en oude herinneringen op 

te halen. Ook werden, voor sommigen na jaren inactief te zijn geweest, de instrumenten weer 

een keertje vastgehouden en weer een keer vol gas gegeven in de grote zaal. Hierna kon een 
ieder genieten van een heerlijke kop erwtensoep en een uitgebreid stamppot buffet. 

Om 20:00 uur stond de avond in het teken 

van Carnaval door de jaren heen. Met een 

zestal aanwezige kapellen en 

carnavalsverenigingen in carnavalskleding 

in plaats van geüniformeerd werd er 

langzaam maar zeker een stevig feestje 

gebouwd. Na diverse toespraken en het 

aanbieden van cadeaus door CV de 

Rogstaekers uit Weert, de Spekzullekes en 

de Blue Band was het de beurt aan de 

Durbloazers om persoonlijk 
geïntroduceerd door Walter op het podium te verschijnen en een optreden te verzorgen. Toen 

er ook nog een vijftal Braziliaans geklede danseressen op het podium verschenen ging het 
feest echt los. 

Aan het eind van de avond kwam Robert van Lamoen als Annie uit de Hellemondse 

Binnenstad nog een officieel presentje overhandigen. De Durbloazers en De Fonkel hadden 
samen besloten een gedeelte van de consumptieprijs te schenken aan een goed doel. Zo werd 

bekend gemaakt dat er voor de Rimboband een cheque van € 1.250,00 kon worden 
overhandigd voor de aanschaf van Metallofoons. Daarna was het vrij podium en gaven de 

diverse kapellen nog even gas en was het tot vrij laat nog heel gezellig in De Fonkel.

 

30-10-2014 

UITREIKING CHEQUE RIMBOBAND 

HET RIJTVEN - Tijdens de repetitie van de Rimboband 

werd de cheque van de Durbloazers getoond en het 
bedrag zal besteed gaan worden bij de aanschaf van een 

Alt-Xylofoon.  
Zo te zien was iedereen er zeer content mee.

 



 

 

01-11-2014 

PRINSVERKIEZING CV DE RAMPETAMPERS 

PARKZICHT - De kop is eraf met de verkiezing van de eerste Prins in 
de regio. De jeugdige Prins Mathijs d'n Urste gaat voorop bij CV de 

Rampetampers het komende carnavalsseizoen. Met CV Olum en de 
Houtse Kluppels als bezoekende verenigingen was het een klein en 

gezellig feestje. Met een optreden van Piet de Bouwvakker als 

volkszanger en de Durbloazers werd samen met de DJ de avond 

muzikaal begeleid. 

 

 

08-11-2014 

PRINSVERKIEZING CV OLUM EN 

CV DE HOUTSE KLUPPELS 

TOV EN DE GESELDONK - Een drukke avond omdat CV De Houtse Kluppels een 

bijzonder beroep op onze kapel had gedaan. Om 20:30 uur gingen we in eerste instantie met 

CV De Spekzullekes naar het TOV om aanwezig te zijn bij de Prinsverkiezing van de CV 

OLUM. Na eerst daar de vereniging naar binnen te hebben geblazen en nog een serie muziek 

stond om 22:15 uur een bus buiten klaar om de kapel naar het Houtse te vervoeren. 

Daar stonden de Houtse Kluppels ons al op te wachten en gingen we meteen door om met hen 

afscheid te nemen van Prins Johnny en hun nieuwe Prins Huub dun Twidde te onthullen. Na 

deze inhuldiging werden we getrakteerd op een bittergarnituur die we mee konden nemen 
naar de weer klaar staande bus die ons weer direct terug bracht naar het TOV gebouw. Daar 

was inmiddels Rob van Lieshout tot Prins van OLUM gekozen en konden we hem direct 
trakteren op zoals de DJ het noemde : De Durbloazers Live.

 

09-11-2014 

PRINSRECEPTIE CV DE  HOUTSE KLUPPELS 

GESELDONK - Zoals gewoonlijk was het weer een drukte van belang 

tijdens de Prinsreceptie van de Houtse Kluppels. Met een complete CV 

De Spekzullekes op het podium en een over en weer gaan van de 

Burgwache naar de Rucki Zucki maakten de twee verenigingen een 

grandioos feestje.  

De nieuwe Houtse Prins Huub dun Twidde werd getrakteerd op een 

dans van de 24 dansmarietjes van de Spekzullekes. Na overhandiging 

van het Carnavalsbrood kon het feest voortgezet worden in de foyer 
waar het nog lang onrustig was. 

 



 

22-11-2014 

PRINSVERKIEZING CV DE BRANDELIERS 

HET BRANDPUNT - Iets later dan normaal trokken we met CV De Spekzullekes binnen bij 
het Brandpunt om aanwezig te zijn bij de prinsbekendmaking van CV De Brandeliers. 

Verenigingen als De Kersepit, De Rampetampers, De Narren en De Kattendonders waren al 
in de zaal. Met muziek van de Brandoleros werden de bezoekers vermaakt tot de nieuwe 

lustrum Prins Dave dun Urste bekend werd gemaakt. Met twee stevige sets hebben we ons 

visitekaartje weer afgegeven. 

 

21-11-2014 

PRINSVERKIEZING CV DE KATTENDONDERS 

HELMOND - In de prachtig versierde nieuwe zaal van KSH Phileutonia hield de CV De 

Kattendonders hun prinsbekendmaking. Met een groot aantal verenigingen in de zaal, zoals de 

Brandeliers, de Narren, de Kim, de Heipoort, de Lolbroeken, de Olietrappers, het Barrierke en 

natuurlijk de Spekzullekes, was het een drukte van belang. 

Met weinig vertoon van ook maar enige Carnavalstraditie werd Prins 

Frank 1 de nieuwe prins van de Kattendonders. Omdat we waarschijnlijk 

bij binnenkomst iets te veel gespeeld en stemming gemaakt hadden werd 

getracht, door een of ander "belangrijk figuur" , onze tweede set al na het 

tweede nummer af te breken. Hij had echter niet gelezen wat er bij ons op 

de grote trom staat dus wij bliezen er nog een. 

En daarna in de foyer nog veel meer, zelfs de bitterballen kwamen de 
grote zaal niet meer in. 

 

13-12-2014 

AFSCHEID PRINS RALF 

ZAAL VISSERS - Het was druk voor het afscheid van Prins Ralf. Zijn laatste daad als Prins 

van CV De Spekzullekes werd opgeluisterd door optredens van alle geledingen van de 

vereniging. Met een trappelzakken boogie en een live "gezongen" lied van de Raad van Elf en 

optredens van de Durbloazers werd Prins Ralf uitgeleide gedaan.

 

29-11-2014 

PRINSVERKIEZING CV DE HEIPOORT 

DE KAMENIJ - De Heipoort had verenigingen als de Ao Kanters, de Kattendonders, Het 

Barrierke, de Rampetampers en de Spekzullekes op visite tijdens de avond van hun 

prinsbekendmaking. Wij als Durbloazers brachten die avond alleen de Spekzullekes met 

muziek de zaal binnen.

 



 

 

23-11-2014 

PRINSRECEPTIE CV DE KERSEPIT 

MIERLO - We waren er vroeg bij in Mierlo, in verband met de verplichtingen van De 
Spekzullekes later op de middag, bij de receptie van Prins Maikel 1 van CV De Kersepit. Met 

een voltallige vereniging en kapel is de zaal dan toch ineens aardig gevuld. Met als extra 
presentje, een klok, in verband met het jubileum van De Kersepit, een dans van de 

gezamenlijke dansgardes en onze niet te stoppen muziek werd er een goed begin gemaakt aan 

deze receptie.

 

01-01-2015 

DURBLOAZERS SJAAL TE KOOP 

HELMOND - Vanaf heden kunt ook U onze sjaal 
dragen, voor slechts € 12,00 bent u de eigenaar van 

deze unieke, warme lange sjaal. 

 

 

10-01-2015 

PRINSVERKIEZING C.V. DE SPEKZULLEKES 

ZAAL VISSERS - Het was weer een feest als vanouds met 

bevriende verenigingen zoals De Brandeliers, De Houtse Kluppels, 

De Kersepit, De Spruwwejagers, De Heipoort, Het Barrierke, De 

Kattendonders en Olum. 

Opgezweept door muziek van dansorkest TOPP!, Kapel Nie kapot 

te Kriege en de Durbloazers werd de prinsbekendmaking van Prins 

Marc dun Urste van C.V. De Spekzullekes een feest dat tot in de 

kleine uurtjes duurde. Met rond middernacht het gezamenlijk 

optreden van beide aanwezige kapellen werd een goede aftrap voor 

het nieuwe carnavalsseizoen gegeven. 

 

25-01-2015 

PRINSRECEPTIE C.V. DE SPRUWWEJAGERS 

MIERLO - Just in Time trokken we samen met de volledige C.V. De Spekzullekes de Weijer 

binnen om Prins Gerald dun Urste te feliciteren met zijn verkiezing. Met een zingende en 
hossende vereniging op sleeptouw hebben we de Spruwwejagers getrakteerd op een lekker 

stukje muziek. Met speciale aandacht voor Hans Joosten die uit handen van zijn broer Walter 

de enige echte "Durbloazerssjaal" kreeg omgehangen voor bewezen diensten aan onze kapel. 

Nadien was het niet druk maar wel gezellig natafelen in de foyertent met natuurlijk volle bak 

muziek.

 



 

11-01-2015 

PRINSRECEPTIE C.V. DE SPEKZULLEKES EN C.V. DE KAAUW VOETJES 

ZAAL VISSERS / LIEROP - Een zwaar dubbelprogramma voor de kapel. Waren we eerst op 
bezoek bij de receptie van Prins Marc I waar we de eerste receptiegasten  begeleiden en 

toasten op een geweldig Carnaval 2015. Moesten we met gezwinde spoed richting Lierop om 
C.V. De Houtse Kluppels bij Zaal van Oosterhout naar binnen te blazen waar Prins Rik I van 

de Kaauw Voetjes zijn receptie hield. Met stevige sessies werd ook daar de boel op zijn kop 

gezet.

 

29-01-2015 

KLETSAVOND DE KAMENIJ 1 

DE KAMENIJ - De eerste kletsavond van de H.E.G. in de Kamenij begon met de mededeling 
dat Rob Scheepers uit Sterksel geveld is door de griep en deze avond vervangen werd door 

Andy Marcelissen. Maar dat kon de pret niet drukken. Niks en een Bietje begon met liedjes 
over goedkoop winkelen en stotteren en warmde de zaal goed op voor de eerste kletser. 

Freddy van den Elzen als Sjaak uit den Bak wist het touchen van de kapel perfect te ontleden. 
Zijn klets als Aspirant Cipier van een penitentiaire inrichting sloeg prima aan in de zaal. 

Frank Schreijen als Superkneus deed daar nog een schepje boven op met zijn mimiek en zijn 
beschrijving van een liquidatie (lees: likwiedatie). Het publiek ging met een glimlach op het 

gezicht de pauze in een broodje eten. 

Na de pauze begon Tadaa! met Genieten en 

andere goed vertolkte liedjes. Het is fantastisch 

dat deze groep weer zo sterk op de planken staat 

na de tragedie van vorig jaar. Ze kregen de zaal 

zingend op de stoelen. Jan Strik als oud gediende 

wist met zijn schoonmoeder gerelateerde grappen 

de zaal niet vast te houden. Zijn klets was wat 

onsamenhangend en wellicht al te veel gehoord. 

Andy Marcelissen kwam als nieuwslezer, zonder 

broek, in de ton. Met talloze nieuwsitems wist hij 

de zaal weer aan het lachen te maken en werd 

deze avond perfect afgesloten. 

 

30-01-2015 

KLETSAVOND DE FONKEL 

DE FONKEL - De Fonkel had weer een heel mooie verrassingsavond georganiseerd. Nadat 

Kapel De Durbloazers de zaal had warm geblazen mocht de zang en showgroep Moi Gewist 

de avond openen. Ze openden met de carnavalsslager van Helmond het nummer Aprés Ski. 

Ze wisten direct de goede toon te zetten en zorgde vanaf de 1e seconde voor de juiste sfeer.  

Andy Marcelissen nam het stokje daarna over in de creatie van “De Sprookjesverteller”. 

Zelden krijgt de 1e kletser van de avond meteen de lachers op zijn hand, Voor Andy bleek het 

weer een peulenschilletje te zijn. We wensen hem veel succes tijdens de finale in de strijd om 

de zilveren Narrenkap.  



 

 

Al om 20.15 uur kwam de 2e grandioze kletser op de bühne, Berry Knapen als 
“Campingbeheerder” van camping Zeezicht. Al zijn belevingen als beheerder passeerden de 

revue, ook Berry was een schot in de roos voor de zaal en om 20.45 uur was heel de zaal al 
moe van het lachen en toen moest de avond nog beginnen. 

KUUB was de laatste act voor de pauze, Met hun mooie zang en begeleiding door zowel 

toetsen- als blaasinstrumenten wisten ze de zaal goed te amuseren. Ze wisten het publiek al 

van de stoel te krijgen vóór het daadwerkelijk moest, het was daarna namelijk pauze. In de 

pauze kon Kapel De Durbloazers de sfeer goed op niveau houden met aanstekelijke muziek. 

Hans Verbaarschot in de creatie als “Gielleke” was als jong menneke een mooie 
middenmoter, het publiek lachte al tranen toen hij nog niet op het podium stond, met zijn 

ballenbroekje opgetrokken tot aan zijn oksels was hij visueel wel de publiekstrekker van de 
avond. Robert van Lamoen wist als “Skeits” (scheidsrechter) als een oude rot in het vak de 

laatste onsjes lach die het publiek nog over had eruit te persen. Hij weet elke keer weer met 
zijn half Summerse- en half Helmondse taal het publiek aan het gieren te krijgen, sjappoo 

voor Robert van Lamoen.  
Het laatste amusement was “Keps” uit Raamsdonkveer, Jan Marcelissen (de broer van……..) 

wist samen met zijn kameraad op een zéér ludieke wijze het publiek te vermaken. Zet maar 
eens een houten papegaai op een standaard in de zaal en laat hem maar eens minuten lang 

zingen door een microfoon en zelf even koffie drinken op de gang. Het was werkelijk 

hilarisch, aan het publiek liet men zien dat de operazanger Andre Bocelli ook echt stekeblind 

is. De Durbloazers sloten de avond af met “Meisjes van de Nacht” en trokken met die 

Burgwache naar het café. Het café was tot in de laatste uurtjes het strijdtoneel van De Kapel 

en het publiek alwaar nog even écht carnaval werd gevierd. 

 

 31-01-2015 

SHOW- EN ZWETSAOVOND C.V. DE HOUTSE KLUPPELS 

GESELDONK - Na het voorstellen van de vereniging en het 
dansje van de dansgarde was het de beurt aan Rob van Elst als 

Dik de Straatveger die met zijn buut, over de belevenissen als 
straatveger met zijn partner Achmed, de wat stroeve zaal maar 

moeilijk op gang wist te brengen. Met het Duo Vreemd die de 

zaal liet meezingen op liedjes van Lee Towers en Frans Bauer 

werd de zaal wat actiever. Toen Berry Knapen als 

konijnenfokker in de ton stapte was het ijs gebroken en kwam 

het publiek los. 

Ciska van Dijk, die als vrijwilligster in de wijk vele hand- en 

spandiensten verleend, werd op indrukwekkende wijze bedankt voor haar werkzaamheden 

met 24 rozen. 

Hans Eijkemans als hulpburgemeester maakte duidelijk dat je met liegen elke baan kunt 

aanvaarden. René van Boxtel die vooraf om GEEN touches had gevraagd probeerde op 

goedkope wijze over de rug van de kapel zijn klets naar een hoger niveau te tillen. De uit 

Drenthe afkomstige Koos Drost wist als Bartje een degelijke mooie klets neer te zetten. 



 

 

 

Met als klapstuk het amusement van Striepke Veur met 

een ode aan Willy van der Kuijlen werd het al met al een 
zeer gezellige avond. Met nog enkele sfeerverhogende 

nummers in de foyer werd het snel laat.  

 

01-02-2015 

KLETSMIDDAG DE BREM 

DE BREM - Met Moi Gewist begon de kletsmiddag van de Seniorenvereniging Rijpelberg. 
Als eerste kletser kwam Wichard de Benis als Douwane die zijn belevenissen als douanier de 

revue liet passeren. Met goede zang en sketches van Pepurklip werd, de met maar 32 

bezoekers gevulde zaal, aan het zingen gebracht. Irma Martens als Para Normaal bracht met 

haar seances het bovennatuurlijke in de zaal. Jorlan Manders als Toontje vervolgde het 

programma en met Striepke Veur kwam het programma tot een hoogtepunt. Met Prinses 

Beatrix, een creatie van Boy Jansen, werd de moeilijke pensioen periode van mensen belicht. 

 

05-02-2015 

KLETSAVOND DE KAMENIJ 2 

DE KAMENIJ - De tweede kletsavond in de Kamenij werd gestart met het binnenhalen van 

C.V. De Heipoort Echter zonder hun Prins Eric II. Na een langdurige opbouw van het Zemac 

Tejater werd de Skenkendans van Saint-Saens uitgevoerd. Met enkele meezingers werd het 

publiek langzaam opgewarmd voor de eerste kletster. Irma Martens die als Para Normaal voor 

de eerste keer in de ton stond wist de lachers met haar voorspellingen op de hand te krijgen. 

Het was dan ook gemakkelijk voor Hans Eijkemans als Hans de Buschauffeur om met zijn 

verhaal over de busreis naar Lourdes de zaal volledig naar zijn hand te zetten. 

Na de pauze was het de beurt aan Pepurklip die 

met goede zang en sketches de draad weer 

oppikten. Met Frans Bevers als Cis de 

Gemeentewerker lag de zaal dubbel, mede door 

zijn adrem reageren op ene Bertus in de zaal. Met 

Rob Scheepers uit Sterksel als beginnend 

Tennisser Ed Berg werd, de door Rob Scheepers 

uit Helmond gepresenteerde, avond sterk 

afgesloten en kon het publiek met een grote 

glimlach op het gezicht naar huis. Enigste 
minpuntje was wederom het haperende geluid uit 

de installaties. 

 

 



 

 

06-02-2015 

KLETSAVOND C.V. DE SPEKZULLEKES 

ZAAL VISSERS - Na binnenkomst van de vereniging en de dans van de dansgarde was het 
de beurt aan Moi Gewist de zanggroep van de Spekzullekes. Met hun winnende Helmondse 

Schlager Apres Ski begeleid door de Durbloazers stond het begin van de avond als een huis. 
De jeugdige amusementsgroep Applaus zaten met hun sketches tegen het punt van het 

toelaatbare aan. Als eerste kletser kwam Rob van Elst als Bouwvakker, het werd wederom 

een gewichtig verhaal. De Deurnese amusementsgroep Ons Jonges wisten heel herkenbaar de 

belevenissen van een fanfare te beschrijven. Met Berry Knapen als Campingbeheerder met 

zijn VAPR had iedereen op zijn camping een goed gepoetst achterste. Tadaa! bracht mooie 
liedjes en sketches en met Frank Schrijen als Superkneus werden de toiletbezoekers er 

regelmatig tussen genomen. Met na afloop nog enkele nummers in de foyer zat er weer een 
super avond op. 

 

07-02-2015 

KLETSAVOND C.V. DE RAMPETAMPERS 

PARKZICHT - De langste kletsavond van de regio begint met het voorlezen van de 

Proclamatie van de prins en de dans van de dansgarde, tevens werd een nieuwe grootvizier 

ingehuldigd. Als openingsnummer stond het amusement van Jeroen's Clan op het programma. 

Deze jeugdige groep bracht enkele nieuwe actuele nummers afgewisseld met oud repertoire. 

Als eerste kletser kwam Ad Vermeulen in de ton als Sjef de Kiep van de Peej Bah. Hij 

vertelde over de alternatieve Olympische Spelen in Koeweit en hoe alle kansen op een 
medaille om zeep werden geholpen. Als tweede amusement kwam Applaus die met hun 

performance de jeugd op de eerste rij aardig wist te choqueren. 

Roel Hansen in zijn creatie als Bisschop in opleiding nam op ludieke 
wijze de Katholieke kerk op de hak. Niks en un Bietje met droge 

humor en perfecte zang wisten de wat stroeve zaal enigszins in 
beweging te krijgen. Met Pepurklip kwam de zaal wat los vanwege 

de interactie die er plaatsvond met Annemarie en Loes. Met Dirk 
Kouwenberg als Roodkapje die zijn vrijgezellenavond in Antwerpen 

beschreef en hier een mopje moest komen vertellen werd de avond afgesloten. Ondanks de 
niet al te "Flott" verlopende artiestenwisselingen was de avond op schema verlopen en was 

het in de foyer nog gezellig druk. 

 

  

  

  

 

 



 

11-02-2015 

DAUPFIST C.V. DE KLUPPELS 

DE GESELDONK - Het was behoorlijk druk in De Geseldonk met 
verenigingen die hun Prins een behouden Carnaval toewensen en 

derhalve door de Eerwaarde Petrus gedoopt wilden zien. De Pastoor, 
Misdienaars en Dopers maakten er bij iedere Prins veel werk van om 

hun karaktertrekken te belichten en daarna een goede onderdompeling 

te realiseren. De eventueel natte haardos kon daarna bij kapster 

Rebecca weer op orde worden gemaakt. Met ruim tien Prinsen 

waaronder ook Prins Briek XLII van de Keiebijters gaat de Carnaval 
2015 een gezegende tijd tegemoet. 

 

13-02-2015 

SCHOLENBEZOEK C.V. DE SPEKZULLEKES 

RIJPELBERG / BROUWHUIS - Al zeer vroeg was het verzamelen geblazen om de scholen 

in Brouwhuis en Rijpelberg een bezoek te brengen. Honderden kinderen waren in afwachting 

van De Spekzullekes met hun dansgardes en zaten op hun eigen scholen te wachten. Met 

bezoeken aan De Rakt, De Zevensprong, De Straap, Den Bongerd, De Vlier, De Antoon van 

Dijkschool en De Montessorischool wisten De Spekzullekes het Carnaval naar de scholen te 

brengen. 

 

13-02-2015 

JOONG VAN TOEN BAL C.V. DE SPEKZULLEKES 

ZAAL VISSERS - De 50 plussers uit de wijken Brouwhuis en Rijpelberg waren aanwezig in 

Zaal Vissers. Wie niet zelf de zaal kon bereiken werd door de vereniging gehaald en gebracht. 

Met optredens van de Dansgardes van de C.V. De Spekzullekes en de zanggroep Moi Gewist 

werd een mooi begin van Carnaval 2015 gemaakt. Het orkest Challenge en de Durbloazers 

zorgden voor de muzikale ondersteuning. De kletser Jan Schellens uit St. Michielsgestel die 

als Gildebroeder van het Gilde Bacchus en Sint Lazarus vertelde over zijn belevenissen 

binnen het gilde. Zijn maat d'n Biels lag regelmatig dwars. 

 



 

 

 

14-02-2015 

CARNAVALSZATERDAG 

HELMOND - Na eerst bij Zaal Vissers een kleine 
brunch te hebben genoten en de opening van het 

Spekzullekes Carnaval 2015, met het uitsteken van de 
vlag en de overdracht van de sleutel, vertrokken we 

massaal naar het parkeerterrein van de AH-XL. Hier 

vertrok een lange stoet naar Charlee Brown's Place om 

daar een gunstig tijdstip af te wachten om van daaruit 

naar Hotel West-Ende te trekken. Daar aangekomen 
stond een of andere Amsterdammer te proberen een 

plein vol Helmondse Carnavalsvierders aan het zingen 
en dansen te krijgen, hetgeen niet echt lukte. 

Pas toen Moi Gewist in combinatie met De Durbloazers 

en de Klinkers het nummer Apres Ski ten gehore 
brachten begon het plein te leven. Afwisselend speelden 

De Durbloazers en de Klinkers, inmiddels versterkt met 
het Kiezelkeikes Hermeniekke, de nummers die de Helmonders gewend zijn. Nadat de Kei uit 

de grond was herrezen en alle Helmondse Prinsen hun kopie van de Stadssleutel hadden 

gehaald was Carnaval 2015 definitief begonnen. 

Met optredens in West-Ende van de Phillies, de Blue Band en de Durbloazers was het weer 

gezellig in de foyer van het hotel. En toen trok de stoet verder de haven over en verdween 

weer richting AH-XL. 

Het avondprogramma stond gepland in de Geseldonk. 
Doordat enkele muzikanten langs het kanaal niet door konden 

rijden waren we niet op tijd klaar voor het binnenblazen van 
de Houtse Kluppels. De aanwezige Blue Band nam deze 

honneurs voor ons waar. Waarvoor dank. Daarna werd een en 
ander ruimschoots goedgemaakt door het blazen van extra 

lange sets. 

Na afloop waren er voor de liefhebbers nog eieren bij Peter 
en Erica. 

 

15-02-2015 

CARNAVALSZONDAG 

HELMOND / NEDERWETTEN - Nadat eerst door een groot 

gedeelte van de Durbloazers de Helmondse Carnavalsoptocht 
tot een goed einde was gebracht. Gingen we voor het 

avondprogramma naar Nederwetten we waren direct na de 
Wettertwetters aan de beurt en na een dijk van een set ging het 

kapellenfestival verder. In de veronderstelling dat we nog voor 
een tweede set waren ingepland zaten we rustig onze beurt af te 



 

 

wachten. Miranda werd nog even gefêteerd voor haar verjaardag met talrijke paarse 

geschenkjes. Toen echter bleek dat van een tweede set geen sprake was hebben we onze 
biezen gepakt en het feestje bij Miranda en Edward thuis nog even voortgezet. 

 

16-02-2015 

CARNAVALSMAANDAG 

HELMOND / GEFFEN - Eerst wederom een optocht 

vooraf in Brouwhuis voor de meesten maar daarna 

direct aan de slag op het Prijsbloaze. Met eerst een 

optreden in Bar Karaoke waren we al meteen aan de 
beurt op het grote podium in Zaal Traverse. Volgens 

Hans van de Ven maakten we er echt een feestje van.\ 
Daarna werden Zeezicht en nog enkele andere horeca 

gelegenheden bezocht voor onze presentatie. Nadat we 
de derde plaats kregen toegewezen gingen we snel naar 

het Paradijs in Beek en Donk om de inwendige mens te 
versterken. Daarna gingen we richting de feesttent in 

Geffen waar we drie spetterende sets hebben gebracht. 

 

17-02-2015 

CARNAVALSDINSDAG 

HELMOND / WEERT - Het blijft altijd weer een avontuur als je met de NS in zee gaat. Zo 
ook weer de heen- en terugreis naar Weert. We verzamelden in ons thuishonk Gotcha! alwaar 

de soep en broodjes alweer stonden te wachten. Met een andere opzet als andere jaren was er 
ook weer een optreden op de Markt dit keer met een catwalk. Samen met de Blue Band werd 

er op Station Eindhoven nog even gas gegeven.  

Daarna op de friet met snacks bij Karel en, voor de afsluiting van een drukke maar gezellige 
Carnaval, naar de Spekzullekes en de Houtse Kluppels. 

 


