
JAARVERSLAG SEIZOEN 2019-2020 DE DURBLOAZERS 

 

13-03-2019 

EVALUATIEVERGADERING 

DE FONKEL - Walter nam aan de hand van het Jaarverslag het drukke programma van het 

afgelopen seizoen door. Al met al bleek iedereen tevreden over de Carnaval ook al was het 

voor sommigen net iets te veel fysiek gezien. Met name 

het project met Willy en René was intensief maar naar het 

zich laat aanzien levert het een mooi bedrag op voor het 

goede doel "Sports for Children". De kapel zelf sloot met 

een klein exploitatietekort het seizoen af.  

Alle commissies passeerden de revue en ontvingen lof 

voor hun inzet. Echter in de rondvraag verraste Jurgen de 

meesten door aan te geven te gaan stoppen met de kapel. 

 

17-03-2019 

OPTREDEN KAR VAN STAL 

SOMEREN-EIND - Willy en René van de Kerkhof 

hadden nog één optreden in Someren-eind bij Café Jan 

van Tieskes, samen met Erica en Irma Martens, het was 

weer een leuk optreden en er zijn weer verschillende 

CD's voor het goede doel verkocht.  

Iedereen is gespannen over welk bedrag uiteindelijk op de 

cheque voor "Sports for Children" zal prijken. 

 

 



Na een zeer intensief jaar waarin wij ons 44-jarig 

bestaan hebben gevierd, willen wij iedereen 

bedanken die ons en onze stunt hebben gesteund. 

Deze stunt samen met onze Helmondse 

Internationale voetbal HELDEN Willy en René van 

de Kerkhof, was zonder uw steun nooit gelukt.  

Carnaval 2019 zit er weer op, wij gaan op zaterdag 

6 juli 2019 in Someren het totaalbedrag van de 

opbrengsten bekend maken. 

Wij zullen dit doen middels het overhandigen van 

een cheque aan de Stichting "Sports for Children" 

waarvan de bekende Olympische turntweeling 

Sanne en Lieke Wevers ambassadeurs zijn. 

Namens de Durbloazers, 

Walter Joosten 

Coördinator. 

 

04-07-2019 

OPEN REPETITIE RIMBOBAND 

DEURNE - De 40-jarige Rimboband sloot hun jubileumjaar af met de jaarlijkse open 

repetitie. Voor ons alweer de tiende keer dat we onze medewerking aan dit evenement 

verleenden. Dit jaar was ook de Blaaskapel Judaska van de partij. Samen hebben we weer een 

leuk feestje voor de bewoners van het Rijtven verzorgt. 

 

06-07-2019 

BBQ / OVERHANDIGING CHEQUE 

SOMEREN - Onze jaarlijkse BBQ stond dit jaar in het teken van de afronding van het project 

"Ik ben Willy en gij René". Alle deelnemers aan dit project waren uitgenodigd op de BBQ en 

ondanks de regen was de stemming optimaal. 

Rond negen uur nam Walter het woord en somde alle getallen rond het project op. Aan het 

slot van zijn betoog werd de cheque aangeboden door Willy en René aan de Voorzitter van de 

Stichting Sports for Children met daarop het fantastische bedrag van € 12.161,64. 

Daarna nam de jaren sixties band GetBack 2 het muzikaal over en maakte er een feestje van. 

 

 



 

SOMEREN - Het carnavalsnummer Willy en René van de Kerkhof heeft ruim 12.000 euro 

opgebracht. En dat bedrag gaat volledig naar het goede doel Stichting Sports For Children. 

Omdat de voetbaltweeling hun hele leven al door elkaar wordt gehaald, schreven zij een 

nummer om voor eens en altijd uit te leggen wie nou wie is. 

 

De opbrengst van de single werd zaterdagavond bekendgemaakt in Someren. "Het precieze 

bedrag is 12.161,64 euro", vertelt Walter Joosten van het blaaskapel de Durbloazers. Deze 

blaaskapel maakte samen met de broers het nummer en trad vervolgens met hen op om de 

single te promoten. 

"Het is natuurlijk een hoog bedrag", vertelt Joosten. "Maar daar blijft het niet bij. De stichting 

heeft ook heel veel positieve aandacht gekregen en dat is natuurlijk ook erg belangrijk!" 

De videoclip die bij het nummer hoort, was weliswaar een uit de hand gelopen grap, maar is 

wel bloedserieus aangepakt. Het nummer is in een professionele studio opgenomen en het 

Philips Stadion vormt het decor voor de clip. Toch was dit wel éénmalig, benadrukten de 

broers al eerder. 

Leuk met de jubilerende Durbloazers 

"Het is leuk omdat we het samen met de Durbloazers doen die dit jaar 44 jaar bestaan", 

vertelde René van de Kerkhof eerder tegen Omroep Brabant. "We maken wat plezier, het is 

weer eens wat anders en we doen het voor het goede doel. Maar daar laten we het daarna dan 

toch ook weer bij." 

Geschreven door Roxanne Hazenberg. 

 



07-09-2019 

HOUSEWARMINGPARTY 

HELMOND - Ons eerste optreden na onze eerste repetitie was op de Housewarmingparty bij 

Patrick en Pascale. Een feestje waar niets aan ontbrak, muziek, eten en drank.

 

09-11-2019 

PRINSVERKIEZINGEN BIJ CV OLUM EN CV DE HOUTSE KLUPPELS 

TOV EN DE GESELDONK - Wij zijn naar CV OLUM geweest 

samen met CV de Spekzullekes. Om 21:15 uur zijn wij naar binnen 

getrokken en hebben daar een klein setje muziek gemaakt. Daarna 

hebben we CV De Spurriezeiers nog binnen geblazen. Het was onder 

tussen tijd geworden dat de bus klaar stond zodat we naar Het Hout 

werden gebracht, daar aangekomen stond alles al weer klaar zodat we 

meteen wat te drinken konden pakken. 

Hier hebben we de vereniging CV De Houtse Kluppels binnen 

geblazen en hebben ze een nieuwe prins bekend gemaakt. Dit is Prins 

Anton dun Twidde. 

Na nog een paar nummers gespeeld te hebben zijn we naar achteren 

getrokken waar de drank en bitterballen weer klaar stonden. Hier hebben we nog het nummer 

Anton aus Tirol gespeeld. 

 

Toen weer snel de bus in om terug te gaan naar de CV De 

Spekzullekes om daar te gaan kijken wie er prins was geworden bij 

CV OLUM. Hier is voor het komend jaar prins Wilco dun Urste die 

de scepter zwaait. 

Hier hebben we nog een uitgebreid setje gemaakt om vervolgens af te 

sluiten met ons al wel bekende laatste nummer Adieu, mein kleiner 

Gardeoffizier. Hier na nog tot de lampen aan en de ballonnen van het 

plafond gingen, zitten feesten. 

 

 

10-11-2019 

PRINSRECEPTIE CV DE HOUTSE KLUPPELS EN 11-11 PARTY SIMPEL ZAT 

DE GESELDONK EN MIERLO - Vandaag om 14:00 uur was 

het weer verzamelen bij De Geseldonk hier gaan we samen met 

CV De Spekzullekes naar de Prinsenreceptie van CV De 

Houtse Kluppels.  

Zoals vanouds loopt dit weer uit en mogen we om 16:15 uur 

naar binnen, eenmaal binnen hebben we er weer een mooi feest 

van gemaakt. Nu was de receptie in het café en in de grote zaal 

 

 

 



was het muziek van de kapellen en de DJ tussendoor. Na afloop zijn we naar Eetcafé het 

Barrierke gegaan om daar lekker een kop soep en een hoofdgerecht te gaan nuttigen. 

Wederom hebben we hier allemaal lekker gegeten. 

Toen snel door naar Mierlo om bij Simpel Zat  een optreden te 

verzorgen op hun 11-11 Party. 

 

Tijdens het voorstellen van ons riepen ze het dak mag er af nou dat 

hebben we geprobeerd maar het zat goed vast, het is niet gelukt 

terwijl we echt wel ons best hiervoor hebben gedaan. Na een zeer 

uitgebreide set van nummers hebben we hier afgesloten om moe maar 

voldaan, van ons eerste weekend carnavalsmuziek maken, naar huis te 

gaan. 

 

23-11-2019 

PRINSRECEPTIES ECV DE HEIPOORT EN CV DE SPRUWWEJAGERS 

DE MOLEN / MIERLO - Wij zijn samen met CV 

De Spekzullekes naar ECV De Heipoort gegaan 

voor hun prins bekendmaking van Prins Benjamin 

d’n urste. 

 

Hier hebben we nadat we de vereniging binnen 

hebben geblazen nog een paar nummers gespeeld 

om vervolgens door te gaan om wederom samen 

met CV De Spekzullekes naar de nieuwe prins van 

CV de Spruwwejagers te gaan. 

In Mierlo was Prins Willem d’n urste prins geworden. Hier 

hebben we ook nog een mooi setje muziek ten gehore gebracht om 

vervolgens ons in het feestgedruis te storten tot s’avonds laat. 

 

 

 

14-12-2019 

AFSCHEID PRINS WILLEM JAN 1 

ZAAL VISSERS - Vanavond was de laatste avond voor Prins Willem Jan dun Urste van CV 

De Spekzullekes. Tijdens een emotioneel afscheidsprogramma werd de Prins bedankt voor 

zijn tomeloze inzet in het afgelopen jaar. Met enkele stevige sets werd zijn afscheid luister 

bijgezet. 

Na afloop zijn we naar Peter en Erica gegaan om de aanstaande 50ste verjaardag van Erica 

alvast te vieren en nog even na te genieten onder het genot van saté en shoarma.

 

 

 



11-01-2020 

PRINSVERKIEZING CV DE SPEKZULLEKES 

ZAAL VISSERS - De altijd druk bezochte Prinsverkiezing van CV 

De Spekzullekes in Zaal Vissers was ook dit jaar weer een feest. Met 

muziek van De Heeren Van en van kapel De Durbloazers werd er 

samen met de Carnavalsverenigingen Olum, De Brouwhazen, De 

Houtse Kluppels, De Kattedonders, De AO-Kanters, De 

Rampetampers, De Heipoort, Het Barrierke, De Keiebijters, de 

Spruwwejagers en De Kersepit een waardige aftrap voor Carnaval 

2020 gevierd. Onder het motto "Uit de Kunst" kwam Prins Rob dun 

Twidde van CV De Spekzullekes tevoorschijn door de lijst van de 

"Mona Lisa". 

 

12-01-2020 

PRINSRECEPTIE CV DE AO-KANTERS 

DE LIER - We verzamelden met CV De Spekzullekes om 14:00 uur bij het 

Tienerhuis om daarna een bezoek te brengen aan CV De AO-Kanters om 

de receptie van de kersverse Prins Mike en Prinses Wendy muzikaal op te 

luisteren. 

 

 

 

15-01-2020 

EVALUATIEVERGADERING 

DE FONKEL - In plaats van repeteren hebben we vergadert over de vijf onderwerpen die we 

met plussen en minnen via Post-Its kenbaar hadden gemaakt. Het kwam tot een ieder 

verrassend resultaat. 

 

19-01-2020 

PRINSRECEPTIE CV DE SPEKZULLEKES 

ZAAL VISSERS - Vanaf 13:30 uur was het aan de vereniging om Prins Rob dun Twidde te 

feliciteren en de onderscheiding in ontvangst te nemen. Na de Nieuwjaarsspeech van de 

voorzitter werd het glas geheven op het nieuwe Carnavalsseizoen. Nadat de Prins op onze 

muziek de eerste polonaise had gelopen was het tijd voor vrienden en bekenden om hem te 

feliciteren. 

 



26-01-2020 

VLAGGENCEREMONIE MIERLO-HOUT 

DE BARRIER - Op de Mierlo-Houtse rotonde nabij Eetcafé De 

Barrier vond voor de derde keer de Mierlo-Houtse 

Vlaggenceremonie plaats.  

Onder onze klanken gingen we in polonaise met vier verenigingen 

de Rotonde op. De vlaggen van Carnavals verenigingen, De 

Kwietkedieten, De Kluppels, De Brandeliers en 't Barrierke, gingen 

in top en gezamenlijk hesen de hoogheden van deze vier 

verenigingen de vlag van Mierlo-Hout in top.  

Mierlo-Hout is er klaar voor!!! 

 

31-01-2020 

KLETSAVOND DE FONKEL 

DE FONKEL - In samenwerking met CV De Rampetampers en de Helmondse Enterteenment 

Groep organiseerde Wijkhuis De Fonkel een grandioze kletsavond met top amusement en 

kletsers. Nadat de dansgarde hun dans aan het publiek had getoond kwam Wies de naw 2.0 

met de winnende Carnavalsschlager van 2019 en samen met Lia Stoop, 

die voor de 12e keer garant stond voor de presentatie van de avond, de 

inzending voor de Carnavalsschlager 2020. Daarna kwam Gisberto als 

Bert Blootloper in de ton met zijn debuutklets als nudist. Zijn tekst zat 

net zo strak in zijn vel als hijzelf en bood derhalve weinig ruimte voor 

touches. 

Rob van Elst uit Groesbeek als Dik kreeg de lachers op zijn hand met 

zijn bucketlist. Met name zijn bungee jump in Italie van een brug werd 

niet hem maar de brug fataal. Met Keps als amusement die 

herhaaldelijk een spotje voor de nieuwe politieke partij "De partij voor 

de opgezette dieren" lieten horen en gedichten van Andy Marcelissen 

zat de stemming er goed in. 

Na de pauze was het de beurt aan Frans Bevers die als Ciske zijn overgang van SRV-man 

naar buurtsuper met veel goede grappen de zaal in strooide. Amusementsgroep De Skoepies 

brachten enkele meezingers ten gehore. Na de dans van de showgroep kwam Freddy van de 

Elzen als Skoolmister in de ton. Na 40 jaar voor de klas te hebben gestaan kon hij zijn 

leerlingen wel .... hij nam Vorst Koen onderhanden die als leraar nog 36 jaar te gaan heeft. 

Na afsluitend nog enkele nummers van ons in de foyer zat deze mooie kletsavond er weer op. 

 

 

 

 



08-02-2020 

SHOW EN ZWETSAVOND CV DE HOUTSE KLUPPELS 

DE GESELDONK - Na de gebruikelijke plichtplegingen zoals het binnenhalen van de 

vereniging en de dans van de dansgarde trapte Andy Marcelissen de avond af met zijn buut 

als Uitvaarbezorger. Met zijn grappen over Wil Dekker warmde hij de zaal op voor het 

optreden van Keps. De amusement groep waar Andy normaliter ook deel van uit maakt en 

zijn bijdrage levert. 

Na Keps kwam Hans Keeris in de ton als ReMi FaSol die de zaal 

volledig voor zich wist te winnen als muzikant van de Fanfare. Freddy 

van den Elzen volgde hem zeer verdienstelijk op met zijn creatie als de 

vrijgezel. Zijn mimiek is in de jaren zo perfect geworden dat het 

aangeboren lijkt te zijn. 

Daarna werden de 24 rozen dit jaar overhandigt aan een man die in 

Mierlo-Hout zijn strepen meer dan verdient heeft. Rob Bouwman als 

dun Opgieter had het moeilijk zonder zelfs van het podium te vallen  

kwamen zijn meeste grappen niet aan bij het publiek. Tadaa! 

daarentegen maakte er een compleet feest van in de Geseldonk door 

gezellige meezingers te combineren met voortreffelijke sketches. Daardoor kwam Berry 

Knapen als Dakdekker in een gespreid bedje en hij had dan ook totaal geen moeite om de 

avond knallend af te sluiten. 

 

14-02-2020 

KLETSAVOND CV DE SPEKZULLEKES 

ZAAL VISSERS - Na een uitgebreid intro van onze kapel begon de Kletsavond van CV De 

Spekzullekes op de gebruikelijke manier met de introductie van de vereniging en de dans van 

de Kroonjuweeltjes. Met de Carnavalsschlager van Wie is de Naw 2.0 en een al eerder 

vertoond optreden van Applaus kwam de zaal maar langzaam op gang. Rob Scheepers als 

Joop van de Kringloop  kreeg de lachers op zijn hand met zijn geoliede klets. The Penthouse 

Boys maakten van Ivo uit het publiek een instant wereldster en liet de zaal een dansje doen. 

Andy Marcelissen als Bram Fetamine beschreef zijn belevenissen als wielrenner.  

Voor de laatste maal traden Mario Cortenbach, René 

van Luijtelaar en Bram Bosmans op op het podium 

van De Spekzullekes. Met een afscheidslied kwam er 

een einde aan het tijdperk van Striepke Veur.  

Ons Jongens waren op zoek naar een Prins voor CV 

De Fluffie Mutsen die in Bart werd gevonden. Frank 

Schrijen uit Boxmeer las uit zijn krant de regionale 

berichten die soms op het randje en soms er net 

overheen gingen. 

 

 

 



15-02-2020 

KLETSAVOND CV DE RAMPETAMPERS 

DE FONKEL - Nadat er een regiment aan plichtplegingen van de 

vereniging werden afgewerkt ging de zittingsavond uiteindelijk van 

start met de groep WAI die hun Carnavalsschlager en nog enkele 

andere meezingers ten gehore brachten. Gevolgd door Ons Jongens 

die wederom op zoek gingen naar een Prins voor CV De Fluffie 

Mutsen en die, na een voortreffelijke zoekactie, vonden in Han die 

ook spontaan het eerste rondje met hen deelde. Met Rob Scheepers 

uit Sterksel in de ton als dierentuin exploitant kwamen er gehaaide 

grappen voorbij. 

Na de pauze namen de Skoepies het stokje over en brachten de zaal 

tot zingen. Arie Schoofs als bijna 25-jarige bruidegom had moeite de 

zaal aan zich te binden. Na de dans van de showdansgroep van de 

Rampetampers sloot Arian Compen de avond af met zijn buut over 

zijn uitje met de kleinkinderen naar de Ikea. 

 

19-02-2020 

DAUPFIST CV DE HOUTSE KLUPPELS 

DE GESELDONK - Het jaarlijkse daupfist van de 

Houtse Kluppels telde dit jaar 22 dopelingen, 20 

Prinsen uit Helmond en Mierlo de Gilde Koning en 

laatste Kluppelwachter. De Pastoor zijn misdienaars 

en dopers zijn voortaan bedreven in het dopen. Ze 

begonnen met de oudste, de 97-jarige Prins Frans van 

de Kwietkedieten tot en met de Jongste Prins van 

Helmond van CV De Spurriezeiers. 

Echter bij het dopen van Prins Briek XLVII van de 

Keiebijters kon de Pastoor niet meer van het lachen 

omdat zijn kleding van het lijf viel. In groepen van 7 

werden de Prinsen gedoopt met in de eerste pauze 

onze muziek, de tweede pauze werd gevuld met 

gezang van Wai en afsluitend speelden wij nog een set 

op het podium. 

 

21-02-2020 

CARNAVALSVRIJDAG 

RIJPELBERG - Vanochtend weer vroeg uit de veren om een viertal scholen in de Rijpelberg 

een bezoekje te brengen. Zo werden De Rakt, De Straap en de twee Talentrijk scholen 

bezocht door een grote delegatie van CV De Spekzullekes. De dansgardes deden hun dansje 

en de Prins overhandigde onderscheidingen aan leraren en studenten. 

 

 



 

In de avond vond het Jeugd van Toen feest plaats in 

Zaal Vissers. Samen met Hans de Brabander hebben 

we er voor de ouderen van onze wijk een leuk feest 

van gemaakt met een optreden van Wie is de Naw 2.0, 

Truus Tas en de Dansgardes.  

Na afloop hebben we nog genoten van de bitterballen 

en frikandellen ten huize van de Familie Verkennis. 

 

22-02-2020 

CARNAVALSZATERDAG 

HELMOND / EINDHOVEN - Wederom vroeg beginnen viel voor 

sommigen niet mee. Met de wagen trokken we naar het huis van Prins 

Anton dun Urste van de Houtse Kluppels om hem thuis op te halen en 

naar De Geseldonk te brengen voor het Carnavalsontbijt. Na een goed 

ontbijtje konden we door naar CV De Spekzullekes voor de opening van 

Carnaval bij Zaal Vissers. Daarna trokken we met De Spekzullekes naar 

het Mizunalleplein voor het opgraven van de Kei. 

Omdat we geen muziek mochten maken van de organisatie zijn we 

voortijdig vertrokken en hebben in de tussentijd een bezoek gebracht 

aan ons lid Louis van de Waarsenburg die al geruime tijd in de 

lappenmand zit. Daarna door naar CV De Spurriezeiers in Stiphout die onze muziek wel 

wisten te waarderen. Zaal De Smed was een hossende massa en de Prins was zeer ontdaan 

toen hij te horen kreeg dat de Optocht in Helmond zonder Wagens zou gaan plaatsvinden. Als 

laatste vertrokken we naar CV De Kolderstralen in Eindhoven, een kleine maar gezellige club, 

die we ook een tweetal sets lieten horen. Daarna is er nog nagetafeld bij Edward en Miranda. 

 

23-02-2020 

CARNAVALSZONDAG 

HELMOND / MIERLO - Door de afgelasting van de optocht door de Harmonie hadden we 

een complete bezetting om elders muziek te gaan maken. In de Thuishaven op het Havenplein 

hebben we lekker twee sets gebracht. Daarna trokken we naar Hotel Hup in Mierlo om te gaan 

steengrillen en bowlen. Als verrassing hadden we onze Louis ook naar Hup laten brengen 

zodat hij toch even zijn zinnen kon verzetten. Daarna door naar De Geseldonk waar DJ 

Timmie Tirol  bekend van de Coen en Sander Show als hoofd act op de Duitse Avond optrad. 

Na zijn optreden konden we met De Houtse Kluppels in de Foyer onze Duitse nummers ten 

gehore brengen. 

 

 

 



24-02-2020 

CARNAVALSMAANDAG 

HELMOND / AARLE-RIXTEL - Nadat een deel van ons in Brouwhuis de optocht tot een 

goed eind hadden gebracht was het snel door naar het Prijsbloaze in de stad. Daar hebben we 

op het Podium van Plan B, het Mizunalleplein en het podium bij De Kei onze muziek laten 

klinken. Tijdens de prijsuitreiking zaten we 

gezamenlijk aan een maaltijd bij Proeverij De Bank.  

Daarna door naar het Dweilfestijn in Aarle-Rixtel 

waar het ontzettend warm was bij Zaal van Bracht, 

daarna door naar de Kantine van Jantine waar het 

gezellig was met kapellen onder elkaar. In Café De 

Stal hadden we ons laatste optreden van de dag. 

 

25-02-2020 

CARNAVALSDINSDAG 

NUENEN / HELMOND - Een grandioze afsluiting van 

de Carnaval viel ons ten deel met het begeleiden van 

de Oud-Prinsen van de Dwersklippels in Nuenen. Met 

optredens in Cafe Schafrath, Bar van Gogh, The 

Yellow Rabbit, Het Klooster en Café René maakten we 

onze opwachting voor de eerste keer in Nuenen.  

Na afloop zijn we naar de Parkstreet BBQ and Grill 

gegaan om voornamelijk Tomatensoep en Wiener 

Schnitzel te eten.  

Ter afsluiting van Carnaval bezochten we CV De Spekzullekes en als laatste CV De Houtse 

Kluppels waar we voor de laatste keer genoten van drank, borrels en snacks. Het programma 

van afgelopen Carnaval waren minder optredens dan vorig jaar maar niet minder intensief. 

 

  

 

 



 

01-03-2016 

TONPROATER FRANK SCHRIJEN OVERLEDEN 

BOXMEER - Wat een verschrikkelijk nieuws, Frank Schrijen 

is niet meer onder ons. Hij is op 1 maart jl. in zijn woning in 

Boxmeer door een misdrijf om het leven gebracht.  

Frank was een van onze favorieten in de ton maar ook een 

mooi mens in de omgang.  

Wij wensen zijn familie, vrienden en bekenden heel veel 

sterkte. 

 

 

 


