
JAARVERSLAG SEIZOEN 2013-2014 

" 1975 - 2015 "      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 en zijn ze start carnaval 1975 als "Hofkapel De 

Durbloazers" van Carnavalsvereniging De Durdawwers aan het publiek gepresenteerd.  

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. Kijk beste Durbloazers-fans, dat in het jaar 1583 aswoensdag op 23 

februari viel,  dat wisten we natuurlijk allemaal maar wat gebeurde er allemaal in 1975. 

Even terug in de tijd, 1975 was het jaar dat de Helmondse brandweer aan de torenstraat een 

nieuwe DAF autospuitwagen kreeg, in 1975 werden de eerste drie paalwoningen van architect 

Piet Blom langs de kasteel traverse opgeleverd. In 1975 stond er op de hoek Molenstraat - 

Penningstraat het " Sint Antonius Gasthuis", gerund door heuse zusters en in 1975 stonden er 

op de plaats waar nu de "CITY Sporthal" staat, de ruwdoekloodsen van de Vlisco. 

Hebt U nog meer zaken die betrekking hebben op 1975, laat het ons dan even weten, het liefst 

natuurlijk carnavaleske weetjes?  

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 60 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 wjoosten1@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 4 september weer 
elke woensdagavond repeteren in wijkgebouw 

“De Kamenij”. 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 



 

 

 

06-04-2013 

VERRASSINGSSERENADE 

HELMOND - Op zaterdagavond werd Jorg Meulendijk van de CV de Spekzullekes verrast 
door de kapel die hem voor zijn 40ste verjaardag een verrassingsserenade bracht. 

 

26-10-2013 

DIENSTENVEILING AMICITIA 

HELMOND - Op zaterdagavond 26 oktober hebben we onze 

medewerking verleend aan de Dienstenveiling van Amicitia. Om 
geld in te zamelen voor hun jubileum werden vele leuke diensten 

ter veiling aangeboden. Met als resultaat een kleine € 12.500,00 

opbrengst bestemd voor hun 50 jarig jubileum in 2014. Voor, 

tijdens en na de veiling hebben wij onze muziek laten klinken en 

mede deze avond tot een succes gemaakt. En daarmee hebben we 

alweer het eerste optreden van het nieuwe seizoen er op zitten. En 

oh ja, de bitterballen hebben hun weg ook al weer naar ons 

gevonden. 

 

02-11-2013 

PRINSVERKIEZING CV OLUM 

TOV - Als eerste Helmondse vereniging maakte het jubilerende C.V. 

Olum (66 jaar) in een prachtig verbouwde TOV zaal hun nieuwe prins 

bekend. Een en ander werd muzikaal omlijst door DJ de Groot, 

Hofkapel OLUM en natuurlijk de Durbloazers. Samen met CV De 

Spekzullekes hebben we de zaal meteen op z'n kop gezet en een frisse 

aftrap voor het nieuwe Carnavalsseizoen gegeven. Na een 

jubileumdans van de dansmarietjes en een spectaculaire lichtshow 

werd Prins Johan dun Twidde gepresenteerd als nieuwe voorganger 

van de CV OLUM.  

 
 

09-11-2013 

PRINSVERKIEZING CV DE RAMPETAMPERS 

PARKZICHT - Samen met bevriende Carnavalsverenigingen OLUM, de 

Heipoort en 't Barrierke wachtte CV De Rampetampers gespannen op het 

moment dat hun nieuwe prins bekend werd gemaakt. De spanning werd 
hen echter te veel en ruim drie kwartier eerder dan gepland verwelkomde 

men Prins Ruurdjan dun Urste in Residentie Parkzicht. Onder de klanken 
van onze kapel werd het feest luister bijgezet. Ook de enige 

Carnavalsburgemeester Karel werd vervangen en kreeg een opvolger in Burgemeester Koen.

 



 

 

10-11-2013 

PRINSRECEPTIE DE HOUTSE KLUPPELS 

DE GESELDONK - De receptie van Prins Johhny den Uurste van de 
Houtse Kluppels was, zoals gewoonlijk op 't Hout, druk bezocht. Na 

anderhalf uur wachten was het uiteindelijk de beurt aan CV De 
Spekzullekes om de zaal te betreden met naar verluid 87 personen. De 

nieuwe Prins van de Kluppels werd natuurlijk getrakteerd op een dans 

van de grote dansgarde van de Spekzullekes en natuurlijk bracht onze 

muziek meteen de zaal in opperbeste stemming. Na het aanbieden van 

het Spekzullekesbrood was het nog effe lekker gas geven in de foyer en 
zat er weer een druk Carnavalsweekend op.

 

01-12-2013 

PRINSRECEPTIE CV DE BRANDELIERS 

HET BRANDPUNT - CV De Spekzullekes bezochten de prinsreceptie 

van Prins Patrick dun Urste van CV De Brandeliers. Daar er enkele 
personen afwezig waren werden er weinig foto's en geen verslag gemaakt. 

 

 08-12-2013 

KERSTCONCERT RIMBOBAND 

DE FONKEL - Op het allerlaatste moment werden wij 

verzocht om onze medewerking te verlenen aan een 
Kerstconcert samen met de Rimboband. Met slechts één 

repetitie werden de nodige Kerstliederen aan ons repertoire 
toegevoegd. Het feit dat een en ander buiten onze 

comfortzone valt was te merken bij het nummer Feliz 
Navidad. Echter met de broodnodige ondersteuning van 

Denise van de Rimboband werden de overige nummers toch 
met goed gevolg ten gehore gebracht. 

De Rimboband was duidelijk beter voorbereid met zang van Rob en Jetta en de dansgroep van 

Wies en de perfecte ambiance die De Fonkel in de zaal had gecreëerd was het toch een 

Kerstconcert dat bij het publiek de handen op elkaar kreeg.

 

11-12-2013 

LEDENVERGADERING 

DE KAMENIJ - Tijdens de ingelaste ledenvergadering werd aspirant-lid Han Boorsma 
ingelijfd als volwaardig lid van De Durbloazers. 

 

Welkom Han.

 



 

 

 

 

14-12-2013 

AFSCHEID PRINS JOHAN 

ZAAL VISSERS - Nadat de hoofdmacht van onze kapel eerst een Kerstconcert samen met 

Amicitia en de Rimboband had uitgevoerd werd 15 minuten daarna alweer aangetreden in de 

kledij van De Durbloazers bij Zaal Vissers voor het afscheid van Prins Johan. Zijn laatste 

daad als prins van CV De Spekzullekes werd opgeluisterd door twee sets van een half uur.

 

11-01-2014 

PRINSVERKIEZING CV DE SPEKZULLEKES 

ZAAL VISSERS - Met 9 bezoekende Helmondse 

Carnavalsverenigingen was de Prinsverkiezing van de CV De 
Spekzullekes nu al een van de drukst bezochte prinsverkiezingen 

van dit seizoen. Na eerst alle verenigingen te hebben begroet en 
ingehaald met muziek van de Durbloazers en de optredens van de 

diverse dansmarietjes werd het een groot feest onder leiding van het 
gezellige orkest Blind Date. 

Rond de klok van elven was het tijd om de nieuwe voorganger van 
CV De Spekzullkes bekend te maken. Met Ralf dun Urste als prins 

beloofd het een grandioos carnavalsfeest 2014 te worden. Het was 
een gezellig feest en met als klapstuk het optreden van de Prins van De Houtse Kluppels kon 

deze avond niet meer stuk.

 

12-01-2014 

PRINSRECEPTIE CV DE SPEKZULLEKES 

ZAAL VISSERS - Tijdens de Prinsreceptie van Ralf den Urste werd de kersverse Prins van 
De Spekzullekes getrakteerd op optredens door alle geledingen van de vereniging. Met 

optredens van het GOP, de Prinsenraad en hun dames en natuurlijk alle dansgardes en de 
kapel kon Prins Ralf zien wat voor vlees hij in zijn verenigingskuip heeft. De talloze 

bezoekers werden ruim in de gelegenheid gesteld de nieuwe Prins te feliciteren.

 

26-01-2014 

PRINSRECEPTIE CV DE SPRUWWEJAGERS 

MIERLO - Nadat het Gilde de nieuwe Prins Jorg den Urste 

een vendelgroet had gebracht kon de receptie beginnen. Als 
een van de eerste verenigingen was CV De Spekzullekes aan 

de beurt en konden we meteen aan de bak met het maken van 
muziek. Na de gebruikelijke plichtplegingen en 

onderscheidingen kon het echte feest in de aangelegen tent 



 

beginnen. In samenwerking met Bloaskapel Blacknote, de Blue Band en de Koepelbloazers 

werd het een dolle boel en stonden de diverse prinsen te dansen op de tafels.

 

02-02-2014 

JUBILEUMRECEPTIE CV OLUM 

TOV - Op 2 februari 2014 vierde de CV OLUM het feit dat de vereniging 66 jaar bestaat. Met 

het bezoek van 24 verenigingen was het een drukke maar strak georganiseerde receptie die 

elke vereniging de kans bood zich te presenteren. In de grote zaal was het een groot feest.

 

07-02-2014 

KLETSAVOND WIJKVERENIGING BINNENSTAD 

DE FONKEL - De avond werd geopend door de Helmvlegels die met hun winnende schlager 

Dorst het spits afbeten. Een goed zingende zanger met een inspiratieloos achtergrondkoor 

wisten de zaal nog niet echt los te krijgen. Wellicht had Frank Schreijen als Gradje Boemel 

het daarom een beetje moeilijk om op gang te komen, het kan echter ook aan de drank 

gelegen hebben. Met Erik Mulder als Michiel de Ruiter die vertelde over zijn ervaringen met 

zijn shitlander die meedeed aan het concours hippique terwijl de pony door schoonzus Anky 

voor dressuur was opgeleid kwam de zaal langzaam los. Het duo Niks en un Bietje met 

gevatte sketches en goede zangnummers wist de zaal op hun hand te krijgen en tot meezingen. 

Na de pauze kwam Jasper van Gerwen als Daantje die 

zijn vader en moeder kwijt was. Hij zocht zijn ouders 

in het publiek wat behoorlijk hilarische momenten 

bracht. Berrie Knapen als de konijnenfokker zette een 
geweldige klets neer over het fokken van konijnen. 

Zijn kruisingen als knolifanten, knatten, knond en 
kniraffe (konijnen die over de schutting kunnen 

kijken) brachten de zaal tot lachen. Het laatste 
amusment van de avond was in handen van her duo 

Plus Minus. Met aangepaste liedjes en sketches op de 
aanwezigen in de zaal sloten zij de avond af. 

Na afloop werd het nog gezellig in de foyer waar wij als Durbloazers weer even volle bak 

gingen.

 

08-02-2014 

KLETSAVOND O.E.C. 

KANTINE O.E.C. - Nadat Michiel zijn lied over zijn eigen club O.E.C., met name over de 

kaarters aan de bar, ten gehore had gebracht kwamen de kletsers aan de beurt. Als eerste 
kwam een van de weinige wetenschappers uit Helmond West. Hij wist haarfijn uit te leggen 

hoe intelligent de inwoners van die wijk wel niet zijn en dat hij vaak klappen mocht 
ontvangen omdat hij als wetenschapper een buitenbeentje bleek. Als tweede kwam een 

rectumoloog met een shitverhaal in de ton. Hij wist het publiek uit te leggen wat er allemaal 
mogelijk was op medisch gebied rond het sterretje. 



 

 

Derde in de ton was de jeugdige Tom Halfom met zijn 

verhaal van niks, leuke grappen en grollen over het 
behalen van een rijbewijs. Rob Scheepers als EHBO-

er was deze avond goed in vorm en wist het publiek te 
amuseren met zijn klets over zijn vrouw Patrice en de 

Nijmeegse wandelvierdaagse. Voor de tiende keer op 

rij kwam uit eigen vereniging Toon Maas weer op het 

podium. Door de recessie had hij "geen boks aan z'n 

kont" en met een tas vol Jupiler deed hij zijn verhaal. 

Tijdens zijn klets slaat hij na elk blad tekst ook een 

Jupiler om. 

Na afloop is het inmiddels traditie geworden een zak friet te verorberen wat niemand een 
probleem vind.

 

13-02-2014 

KLETSAVOND H.E.G. EN CV DE HEIPOORT 

DE KAMENIJ - Met een speciale opkomst van twee muzikanten gevolgd door een 

Carnavalsvereniging die de intro niet helemaal hadden begrepen begon de avond met een 
optreden van Hers en Dwers. Zij zijn bezig met hun laatste jaar als amusementsgroep en met 

leuke liedjes brachten zij snel sfeer in de zaal. We zullen ze de komende jaren gaan missen. 

Als eerste kletser kwam Peter van de Maas als Relatiebemiddelaar in de ton. Aan de hand van 

zijn kaartenbak vertelde hij over hoe hij diverse relaties tot stand wist te brengen. Met Ad 

Vermeulen met De ware Jacoba werd het verhaal verteld van de vijftig jarige thuis wonende 

alleenstaande die op zoek naar de ware eindelijk iemand had gevonden. Afgaande op de 

meegebrachte foto was het een match made in heaven. 

Na de pauze kwam een nieuwe amusementsgroep op 
het podium. Met Tadaa!! is er een goede nieuwe groep 

bijgekomen. Met name het nummer waarbij de gitaar 
door vier personen werd bespeeld was inventief. Met 

Jan Strik als Jager die de vos van Gijs blijkbaar in zijn 
hol heeft geschoten vlogen de grappen over en weer. 

Met op verzoek voor de 15e keer Weeuwsnitje en de 

deven zwergen sloot hij zijn klets af. Rob Scheepers uit 

Sterksel als Frits Sprits van Bakkerij Moeders Koek 

vertelde dat het leven van een bakker niks anders is als Bakken, Bakken en Bakken. Zelfs in 

de drie weken vakantie in Spanje moest hij gaan liggen Bakken. Prins Mark (met een K) dun 

Urste van CV De Heipoort was deze avond regelmatig een gewillig slachtoffer van de 

kletsers.

 

16-02-2014 

KLETSMIDDAG SENIOREN VERENIGING DE RIJPEL 

DE BREM - Na binnenkomst van de CV De Spekzullekes en een optreden van de jongste 

dansgarde bracht Moi Gewist twee van hun liedjes ten gehore. Dat zij met hun lied Wa itte gai 
mi Carnaval bij de verkiezing van de carnavalsschlager niet gewonnen hebben is echt 



 

onbegrijpelijk. Als eerste kletser kwam Jan Schellekens als Petrus de 

Poortwachter ten tonele. Hij had grappen over wie er wel en niet in de 
hemel werden opgenomen. Af en toe wat lang van stof maar hij dan 

ook tijd van leven. Na het uitreiken van medailles aan vrijwilligers 
van De Brem en een optreden van de middelste Dansgarde kwam het 

hyperactieve optreden van Hers en Dwers. De dwangbuis moest 

regelmatig op de leden van dit amusement worden aangelegd. 

Met Ties van Lierop als Willy Brand gingen af en toe de 

grappen te vlug voor de touches. Als brandweerman wist 

hij de brand in een kippenfokkerij zo snel te doven dat 
de kippen niet verbranden maar verdronken. Na de pauze 

die met erwtensoep en roggebrood met zult de 
inwendige mens weer had versterkt vervolgde het 

programma met de kletser Boy Jansen als Roderick de 
Jager. Een klets die verdacht veel leek op die van Jan 

Strik qua opbouw en grappen. Spoit Elluf scoorde met 
het nummer Wiet, Wiet, Wiet, Wiet. Na uitreiking van medailles aan dames en heren van de 

SVR en het optreden van de oudste Dansgarde was het de beurt aan Hans Keeris in zijn 
creatie van Wiel de Waal. De wielrenner uit Vlamingen die de middag op positieve manier 

wist af te sluiten.

 

20-02-2014 

KLETSAVOND H.E.G. EN CV DE HEIPOORT 

DE KAMENIJ - De amusementsgroep Niks en un bietje uit Gemert trapten de avond af en 

met leuke liedjes en droge humor brachten zij snel sfeer in de zaal. Ties van Lierop als Willy 

Brand had aanloopproblemen met het geluid en deed zijn complete intro over en wist de zaal 

te bespelen met alles wat er voorviel ook buiten zijn buut om. Hans Eijkemans als Hulp 

Burgemeester wist zijn ambt zonder enige opleiding uit te voeren al viel het voorlezen van 

speeches voor een putjesschepper en gynaecoloog niet helemaal goed uit. Zeker niet als je ze 

verwisseld. 

Na de pauze had Frank Schrijen als Gradje Boemel al zoveel in het glas gekeken dat hij 

kampioen bier drinken was geworden. Met schitterende mimiek en wat kroegpraat wist hij 

zaal aan zich te binden. Gevolgd door de zang van de Groep Spoit Elluf kwam met Andy 

Marcelissen als sprookjesverteller een einde aan deze tweede kletsavond van de H.E.G. en 

CV De Heipoort.

 

21-02-2014 

KLETSAVOND CV DE SPEKZULLEKES 

ZAAL VISSERS - Na de grootse intocht van de vereniging en de dans van de dansgarde 

kwam Moi Gewist met hun schlager Wa itte gai mi Carnaval. Spoit Elluf was de volgende 

amusementsgroep en brachten een nieuw nummer gebaseerd op het bekende nummer Evita. 

Dirk Kouwenberg als Rood Kapje van de vrijgezellenavond kwam eigenlijk alleen maar om 

een mop te vertellen maar wist ondertussen de zaal met andere verhalen te vermaken. Het 
muzikale kwintet van Kuub bracht een ode aan de aanwezige schoonheden onder het publiek. 



 

Andy Marcelissen die voorlas uit zijn eigen sprookjesboek 

wist met behulp van de Hans en Mietje de perikelen in 
sprookjesland goed neer te zetten. Zo was Klein Duimpje 

verantwoordelijk voor een aardige uitbreiding aan 
sprookjesfiguren. 

De jeugdige amusementsgroep Jeroens's Clan bracht een 

verfrissende nieuwe act op de bühne misschien hier en daar 

nog iets te scherp in de teksten maar in ieder geval 

vernieuwend. Gevolgd door Zilveren Narrenkap winnaar Rob Scheepers uit Sterksel als Frits 

Sprits die met zijn klets aantoonde over grote klasse te beschikken en zo vast in zijn tekst dat 
niets hem van zijn à propos kon brengen. Na afloop was er nog muziek van de Durbloazers in 

de foyer van Zaal Vissers.

 

22-02-2014 

OPTREDEN AVRO/TROS 

CITY PASSAGE - Voor het programma Junior Dance wat gepresenteerd wordt door Tim 
Douwsma hebben we muziek moeten maken om een jeugdige Helmondse finalist van het 

programma te verrassen. Hij werd als 10.000.000ste bezoeker van de City Passage getrakteerd 
op een cheque. Uiteindelijk kwam Tim Douwsma, die als trompettist vermomd, tussen onze 

kapel vandaan en deelde hem mede dat hij was toegelaten tot de finale waarop hij op muziek 

van de kapel nog even zijn talent liet zien aan het toegestroomde publiek. 

 

 

 



 

 

22-02-2014 

KLETSAVOND C.V. DE RAMPETAMPERS 

ZAAL PARKZICHT - De langste kletsavond van de regio is in Dierdonk. Na binnenkomst 
van de vereniging, het zingen van het clublied, het voorlezen van de proclamatie en de dans 

van de dansgarde kwamen De Helmvlegels met de winnende carnavalsschlager van Helmond 
ten tonele. Dit keer wisten ze de zaal goed te bespelen en de toon was gezet voor een 

fantastisch gezellige avond. Met Fred van den Elzen als Bolle Tiny de gevangenisbewaarder 

werd het leven in de penitentiaire inrichting op de hak genomen. De jeugdige cabaretgroep 

Jeroen's Clan scoorde het eerste open doekje van de avond. Hun programma werd door het 

publiek zeer gewaardeerd. 

Met Rob van Elst als gynaecoloog is de ton meer dan gevuld. Hij bracht menig apart kind op 
de wereld en gaf de zaal diverse tips inzake de bevalling. Met Qukske d'r Bai passeerden 

diverse oude series de revue zoals Wie van de Drie en de Film van Ome Willem. Wichard de 
Benis als Jo de La had een buut over zijn ski-ervaringen in Tsjechië en had een paar ski’s 

waar patent op aangevraagd moet worden. Na de dans van de Showgroep was het tijd voor 
meer serieus amusement. De groep Hu-hum zette de zaal op zijn kop met klassieke muziek en 

goede mimiek. Het publiek vroeg zelfs om een encore. 

Aan Berrie Knapen als Z.K.H. Koning Willem-Alexander 
de moeilijke taak de avond spetterend af te sluiten. Echter 

dit is aan een tonproater van zijn kaliber wel toevertrouwd. 

Het dak ging eraf en met het Wilhelmus tot slot kon deze 

avond niet meer kapot. Met na afloop nog muziek van De 

Durbloazers in de foyer werd de avond om 01:30 uur 

afgesloten. Met recht de langste kletsavond van de regio. 

 

26-02-2014 

DAUPFIST DE KLUPPELS 

DE GESELDONK - Tijdens het daupfist van De Kluppels werden menig Carnavalsprins en 
bestuurder voor het talrijke publiek gedoopt. Men kon kiezen tussen een kleine of grote doop. 

De grote doop hield een onderdompeling in van een halve minuut waarbij de dopeling op de 
kop werd gehouden door de dopers. Het was een hilarisch festijn waarbij de muziek verzorgt 

werd door Bloaskapel de Hurkers en De Durbloazers. Ook Moi Gewist trakteerde de zaal op 
een optreden en ook de Prins van De Kluppels zong nog een nummer. 

 

28-02-2014 

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 zich schitterend verkleedt.

 



 

 

28-02-2014 

JEUGD VAN TOEN BAL 

ZAAL VISSERS - Het bal voor de senioren van de wijk is altijd op vrijdagavond. De gasten 
worden thuis opgehaald en na afloop weer netjes thuisgebracht. Met optredens van de diverse 

Dansgardes, Moi Gewist, Rob Scheepers als E.H.B.O.-er, het dansorkest Challenger en De 
Durbloazers worden de senioren vermaakt. Met als hoogtepunt de loterij waarbij diverse 

mooie prijzen te winnen waren was er wel sprake van een doorgestoken enveloppe.

 

01-03-2014 

CARNAVALSZATERDAG 

HELMOND - Om 12:00 uur werden we ontvangen door 

de C.V. De Spekzullekes en begonnen met een 
uitgebreide lunch. Na overdracht van de sleutel en het 

plaatsen van de vlaggen op Zaal Vissers werd het 
Carnaval 2014 ingezet. Met een grote groep in optocht 

naar de City Passage waar de complete Dansgarde van 
de Spekzullekes de bezoekers van Paul en Riet 

tracteerden op hun dans. Na even te hebben uitgerust bij 
Charley Browns Place trokken we in optocht naar Hotel 

West-Ende alwaar de Kei uit de grond werd gehaald en 

het Helmonds Carnaval definitief kon beginnen. Met 

muziek in de foyer van West-Ende werd het eerste gedeelte van de  zaterdag afgesloten. 

Om 21:30 uur bliezen we De Houtse Kluppels binnen in hun residentie De Geseldonk daarna 

namen we onze intrek in de kleine zaal. Met bezoekende kapellen zoals De Blue Band en 
Bluswerruk werd tot in de late uurtjes kapel muziek ten gehore gebracht in De Geseldonk.

 

02-03-2014 

CARNAVALSZONDAG 

HELMOND / NEDERWETTEN - Een groot gedeelte 

van onze kapel deed mee aan de Grootste optocht van 
het Zuiden. Onder nummer 10 ging Harmonie Amicitia 

uit Brouwhuis gekleed als André Rieu orkest.  

Op de avond zijn we verkast naar Nederwetten alwaar 

we aan het plaatselijke Kapellenfestival hebben 
deelgenomen. In de grote zaal kwamen diverse 

verschillende kapellen aan bod zoals Heavy Hoempa, 
De Blaasbalgen, Blitz, Eenoodje, De Wettertwetters, 

Vtop en De Durbloazers. Bliz ging met een eerste prijs aan de haal en voor ons was een derde 
plek weggelegd. Een lekker avondje muziek maken en ervaringen opdoen.

 

 



 

 

03-03-2014 

CARNAVALSMAANDAG 

HELMOND / NUENEN / AARLE-RIXTEL - Carnavalsmaandag een dag om niet vlug te 
vergeten. Het was vroeg uit de veren om Operatie Jackass uit te voeren. Het kidnappen van 

Prins Ralf den Urste en Erevoorzitter Frank Vlijminckx van de C.V. De Spekzullekes was 
perfect georkestreerd door EAGLE (Walter Joosten) die verantwoordelijk voor de gehele actie 

een grote pluim verdient. Werden de Prins en Erevoorzitter gelijktijdig van hun bed gelicht en 

gekidnapt en hun partners verwittigd van de eisen. 

In heuse leger voertuigen werden ze meegenomen naar 
Dierenrijk Europa alwaar ze onder dwang de zeehonden 

moesten voeren en in het leeuwenverblijf werden 
opgesloten om vervolgens elkaar te knuffelen als een 

stelletje berberaapjes. Het thuisfront had inmiddels 
TWEE crisisteams opgezet om aan de eisen te voldoen, 

3300 rode, witte en blauwe vruchtenhageltjes in zakjes 
van 100 en een Raad van Elf in Beierse kledij langs de 

route van de optocht in Brouwhuis. 
Tijdens de optocht van Brouwhuis reden de Prins en 

Voorzitter in gevangenispakken mee in een Hagglund legervoertuig en werden de eisen 

ingewilligd waarna de complete C.V. De Spekzullekes meeliepen in de optocht. Een noviteit! 

Met media aandacht van Omroep Brabant en StadsTV 

Helmond kon deze stunt van het Front Kapel De 

Durbloazers niet meer stuk. Na afloop volgde een 

bedankje met vruchtenhagel, als volgt; "Verdwenen, een 

rustige maandag, maar groot is onze dank, bevrijdt te 

worden door hagelslag. Prins Ralf en Voorzitter Frank. 

Nadat de optocht in Brouwhuis was gelopen vervolgden 

we onze weg naar Aarle-Rixtel in de tent van Café de 
Vrienden en Café van Bracht brachten we enkele sessies  om vervolgens terug te gaan naar 

Brouwhuis waar we hebben genoten van een Chinees Buffet bij Pavillion. Daarna nog even 
op bezoek bij Zaal Vissers om de reacties op Operatie Jackass te peilen. Iedereen was content 

over de afloop van de operatie en het was nog goed toeven bij de Spekzullekes met muziek 

van De Directie.

 

04-03-2014 

CARNAVALSDINSDAG 

ROSMALEN / HELMOND - Om 10:57 uur vertrokken we van Station Helmond-Brouwhuis 

met een onvoorziene tussenstop in Boxtel waar we op het perron samen met een kapel 

gekleed als Maja de Bij de reizigers vermaakten, naar Rosmalen, Zandhazendurp in 

Carnavalstijd. Na aankomst in Rosmalen moesten we in diverse gelegenheden muziek maken. 

Toen het echter onze tijd was om in de grote zaal op te treden ging het dak eraf en dat kwam 

er ook niet meer terug op door toedoen van de Kapel Black Wooow, een jeugdige kapel uit 

Loon op Zand met leuke en mooie arrangementen. Men vond ons een ongehoorzame kapel 
omdat we niet te stoppen waren. 



 

Precies om 20:03 uur kwamen we weer 

terug in Brouwhuis. Met eerst nog een 
kopje koffie bij Karel gingen we 

richting Zaal Vissers voor de afsluiting 
van Carnaval. Na twee kleine sessies 

zat er een enerverend maar mooi 

Carnaval 2014 alweer op. 

 

EINDE JAARVERSLAG 

 

Met alleen de evaluatievergadering op woensdag 19 maart 2014 nog te gaan is 

dit seizoen weer omgevlogen. Time is flying, when you’re having fun!! 

 

 

 
 

 


