
JAARVERSLAG SEIZOEN 2015-2016 DE DURBLOAZERS 

 

 

09-02-2016 
CARNAVALSDINSDAG 

DEN BOSCH / HELMOND - Dinsdag trokken we in colonne naar 
Oeteldonk. Het weer zat alleszins tegen en van een buiten Carnaval was 

geen sprake. We hebben ons echter toch weten te presenteren in de 

spiegeltent van het Amadeirohuis. Onwetend dat er een protocol is dat 
binnentrekkende kapellen de ruimte krijgen hun nummer af te maken 

waarna de onderbroken kapel weer verder gaat met hun nummers zorgde 
voor enige verwarring. Echter onze inzet werd door de Bosschenaren goed 

gewaardeerd. Daarna gingen we weer richting het Helmondse waar we 
nog een pilsje pakten bij de Engel om vervolgens exclusief te gaan 

dineren bij Il Borgo. De Carnaval werd afgesloten met korte optredens bij 
zowel de Spekzullekes als de Houtse Kluppels.

 

08-02-2016 
CARNAVALSMAANDAG 

EINDHOVEN - Rond 4 uur verzamelden we ons in Eindhoven 

bij Omroep Brabant om ons te presenteren in het Fijnfistjenie! 

Café. Doordat in verband met de weersomstandigheden de 

optocht in Den Bosch was afgelast moest Omroep Brabant 

flink improviseren wat in hield dat wij niet één keer maar zelfs 

vier keer aan mochten treden om LIVE in het programma op te 

treden. Zo heeft inderdaad ieder nadeel zijn voordeel. Na 

enkele gezellige uurtjes gingen we naar Miranda en Edward 



om te genieten van overheerlijke stamppot. Daarna gingen we naar CV de Zotte Zwanen waar 

we hartelijk werden ontvangen door de Prinses. Na enkele knallende sets zijn we redelijk 

vroeg moe maar voldaan naar huis gegaan.

 

07-06-2016 
CARNAVALSZONDAG 

HELMOND / MIERLO - Na de optochtverplichtingen die iets langer duurden door pech aan 
een van de praalwagens verzamelde de Durbloazers familie zich bij Fitland om allereerst in 

ontspannen sfeer te gaan bowlen. Daarna werd genoten van een persoonlijk samengestelde 

Hamburger van de Green Egg Grill. Hierna vertrokken we naar Mierlo alwaar we het feest 

van de Spruwwejagers luister bij zetten. De avond ontaarde in een gezellig en intiem feestje 

van de kapel in de Spruwwekooi.

 

06-06-2016 
CARNAVALSZATERDAG 

HELMOND - Het ging dit jaar al vroeg van start met het 
uitdelen van de Opkikkers voor de mensen die het 

afgelopen jaar met tegenslagen te kampen hebben gehad. 
Omroep Brabant was hier middels de welbekende Maud 

getuige van en interviewde mensen van het Rivierenhof. 

Daarna werd het Carnaval van de Spekzullekes geopend 

met het hangen van de vlaggen en de overdracht van de 

sleutel van Zaal Vissers. Daarna werd het cadeau van de 

Durbloazers aan de Spekzullekes uitgepakt. Dit bestond uit 

Tuk-Tuk's, een Oldtimer en drie heuse kamelen waarop de 

hoogwaardigheids bekleders van de Spekzullekes als drie 

wijzen uit het oosten richting Hotel West-Ende trokken om 

het Helmonds Carnaval te gaan openen en de Kei uit de 

grond zien te herrijzen.  

Na in West-Ende een goede aftrap te hebben gegeven gingen we richting de Benjaminzaal 

van Zaal Traverse alwaar CV de Oranjebuurt een speciale verrassing hadden voor Maria de 
Kimpe. Ook deze hebben we muzikaal omlijst omdat Maria velen van ons na aan het hart ligt. 

Na even uitgerust en gegeten te hebben trokken we weer richting De Geseldonk om ook daar 
de Houtse Kluppels de zaal binnen te blazen en in de ontmoetingsruimte proberen een klein 

feestje te bouwen. Door de meer sterielere inrichting viel dat niet mee. Maar na ook die klus 
geklaard te hebben trokken we naar René en Marianne voor de bitterballen. Daar was het nog 

lange tijd onrustig en gezellig, oorzaak: Jägermeister!

 

05-02-2016 
JEUGD VAN TOEN BAL 

ZAAL VISSERS - De ouderen werden thuis opgehaald en ontvangen door zeer behulpzame 

lakeien. Met optredens van alle dansgardes van de Spekzullekes, Moi Gewist, Striepke Veur, 
de Durbloazers en het orkest Challenger en een verrassings optreden van Factor 12 was er 



voor divers amusement zorg gedragen. Met een loterij waar elke deelnemer wel met een prijs 

naar huis toe ging was iedereen tevreden. Tevens werd een tweede hint gegeven aan de 

Spekzullekes van wat hen deze Carnaval te wachten staat.

 

05-02-2016 
SCHOLENBEZOEK DE SPEKZULLEKES 

HELMOND - Om het Helmonds Carnaval te 
promoten bij de jeugd is de CV De Spekzullekes 

vanochtend de scholen in Rijpelberg en Brouwhuis 

afgeweest. Met muziek, dans en uitleg van wat een 

carnavalsclub inhoudt werd er samen met de talrijke 

kinderen feest gevierd.  

 

03-02-2016 
DAUPFIST DE KLUPPELS 

DE GESELDONK - De zaal was gevuld met een 14-

tal Carnavalsverenigingen die gekomen waren om 
hun Prinsen te laten dopen en te zegenen alvorens 

zich in het Carnavalsgedruis te storten. De pastoor die 

met zijn misdienaars en dopers de dopelingen 

allemaal een grote doop lieten ondergaan had er 

duidelijk zin in. Met een Ora et Labora en Alaaf en 

blie braaf kunnen de Prinsen met vertrouwen de 

komende dagen tegemoet treden. 

Tevens was die dag onze Peter Rautenberg ook nog eens jarig.

 

30-01-2016 
KLETSAVOND DE RAMPETAMPERS 

DE FONKEL - Een ware marathon zitting was de kletsavond van de Rampetampers. 

Beginnend met de Carnavalsschlager van Zemac en Peter van der Maas als Jo van het 

Relatiebureau ging de avond vlot van start. Jo had zijn 

handen vol om Prins Nick aan een relatie te helpen. De 

Penthouse Boys zetten de zaak letterlijk op zijn kop 

met hun leuke interactieve programma met het publiek. 

Met Rob Scheepers als Ondernemer van het Jaar kwam 

het Helmonds Matras ter discussie. Tadaa!, die 

kampten met geluidsproblemen, wisten toch hun act 

goed neer te zetten en de zaal aan het zingen. Met Kitty 

Goverde als Tullepetrut had men een klasbak in huis. 

René kreeg een korte lapdance van haar in ruil voor 

een droge witte wijn.  



Pepurklip moest er aan geloven. Zij moesten hun programma aanzienlijk oprekken. Het 

wachten was namelijk op Rob Scheepers uit Sterksel als Frits Sprits. Zijn klets als bakker 

kreeg een aardige wending toen Prins Nick spontaan het lied D'n Hellemonder aanhief. Hij 

was vervolgens het LIJDEND voorwerp van het vervolg van de buut.

 

29-01-2016 
KLETSAVOND DE SPEKZULLEKES 

ZAAL VISSERS - Met veel vaart in het programma vanwege de 

verplichtingen van kletsers en amusement bij de finale van de Keieklets startte 

de avond van de Spekzullekes met amusement van eigen bodem. Moi gewist 

bracht hun Carnavalsschlager met verve. Gevolgd door het altijd goede 

optreden van Striepke Veur kwam de eerste kletser in de ton.  

Andy Marcelissen (latere winnaar van de Zilveren Narrenkap) bracht met zijn 

toespraak op de begrafenis van Dick de zaal aan het lachen. 

Het muzikaal amusement van KUUB 

deed het goed. Berry K. uit H. zette zijn creatie als 

Crimineel wederom op professionele wijze neer. Met de 

Penthouse Boys werd het publiek gevraagd mee te doen 

en werd de zaal omgetoverd tot The Love Boat. Met als 

afsluiter Rob Scheepers uit Sterksel als Detective die 

ook zijn Limburgse optredens belichtte, wist de zaal 

perfect te bespelen. Een avond van hoge kwaliteit waar 
de Spekzullekes trots op kunnen zijn.

 

28-01-2016 
KLETSAVOND DE KAMENIJ 2 

DE KAMENIJ - Inmiddels zit ook de tweede kletsavond van de Kamenij georganiseerd door 

de H.E.G. er alweer op. Met Striepke Veur als eerste optreden is een goede start van de avond 

gegarandeerd. Hans Keeris als de fanatieke Bloasmuzikant, die maar een repetitie in zijn 

leven had gemist wegens een bloasontsteking, kletste zijn best over zijn fanfare. Frank 

Schrijen als wielrenner wist de zaal toch weer te boeien. Met Pepurklip als amusement na de 
pauze werd de zaal weer aan het zingen gebracht. Met Boy Jansen als Wil Krikke en Rob van 

Elst als dokter kwam wederom een goed georganiseerde avond tot een eind.

 

24-01-2016 
PRINSRECEPTIE DE SPRUWWEJAGERS 

MIERLO - Samen met CV De Spekzullekes bezochten we ook dit jaar weer de Prinsreceptie 

van CV De Spruwwejagers in Zaal de Weijer in Mierlo. Zoals altijd was het weer net iets te 

druk in de grote zaal en zat er weer sfeer in de aanpalende tent.

 



23-01-2016 
SHOW EN ZWETSAVOND HOUTSE KLUPPELS 

DE GESELDONK - Na een valse start van het presentatieduo 

kwam de avond al meteen hilarisch op gang. Na de in eerste 

instantie vergeten dans van de dansmarietjes kwam Frank Schrijen 

als Fietser in de ton. Met zijn inmiddels al wat oudere klets wist hij 

toch de zaal los te maken. Striepke Veur als amusement staat garant 

voor leuke sketches en goede muziek. Kitty Goverde als Tullepetrut 

en Berry Knapen als Crimineel knalden er weer vol in. Wat een 

kwaliteit in de ton! 

Na het aanbieden van 24 rode rozen aan de Houtse Kluppel van het 

Jaar kwam Yorlan Manders als Toontje in de ton. Ook hij deed niet 

onder voor de rest van de kletsers. Duo Vreemd gekleed in Schotse 

kilts wist de zaal mee te laten zingen en zelfs werd een drietal nieuwe dansmarietjes opgeleid. 

Peter van der Maas als Bioloog bleef het minst bij zijn karakter maar zette een redelijke klets 

neer. Als afsluiter kwamen de Oud-Prinsen met diverse playback nummers en een live 

gezongen nummer. Met als kleding onze mooie jassen zongen ze op het door ons begeleidde 

"Zak eens lekker door".

 

21-01-2016 
KLETSAVOND DE KAMENIJ 

DE KAMENIJ - De eerste kletsavond in de Kamenij georganiseerd door de H.E.G. was er een 

van hoogstaand gehalte. Met als eerste amusementsgroep Applaus werd de zaal opgewarmd 

en tot meezingen bewogen. Met veteraan kletser Jan Strik als Giel de Vutter was de toon 

gezet. Zijn nieuwe klets viel in goede aarde. Kitty Goverde als Tullepetrut brak de zaal echt 

af. Met een klets die van begin tot eind gespekt was van goede humor wist zij de zaal 

helemaal voor haar te winnen. 

Na de pauze werd het programma opgeluisterd door Tadaa! 

Met goede zang en duidelijke meezingers was de zaal weer 

klaar voor de volgende toppers. Frans Bevers als D'n Ober 

speelde prima met het aanwezige publiek en met de kapel. 
Toen Andy Marcelissen met zijn ervaring en zijn prima 

woordgrappen als De Blinde met zijn blindengeleidehond 
Kees de Vries de ton in stapte kon de avond niet meer kapot. 

Rob Scheepers die deze avond presenteerde deed regelmatig 
ook nog een duit in het zakje. Na iedere optredende voorzien 

te hebben van een medaille en een heg kon men terugkijken op 
een prima kletsavond.

 

15-01-2016 
KLETSAVOND DE FONKEL 

DE FONKEL - De Knallers openden de avond met hun winnende Carnavalsschlager 2016 
"Un Pilske". Gevolgd door een weergaloze Jorlan Manders als Huisarts. Zijn klets viel 



ontzettend goed in de zaal. Met het laatste optreden van Spoit Ellef 

komt er een einde aan een vertrouwd geluid tijdens het Helmonds 

Carnaval. Met zevenvoudig Brabants Kampioen Berry Knapen als 

Crimineel kreeg de zaal waar voor hun geld maar liepen ze ook de kans 

dat weer kwijt te raken aan deze geslepen crimineel. 

Na de pauze werd het programma vervolgd door Dirk Kouwenberg als 

Brabants Leidens Student met zijn credo DMOGWHiHaHo 

openbaarde hij zijn leven als student wat gepaard ging met aanzienlijk 

veel bier. Rob van Elst als medewerker van de groenvoorziening kreeg 

de zaal maar moeilijk op zijn hand. Met het trio Pepurklip als afsluiter 

had de Wijkvereniging Binnenstad-Oost wederom een grandioze 

kletsavond. Lia  Stoop presenteerde op vakkundige wijze het 

programma.

 

10-01-2016 
JUBILEUMRECEPTIE CV DE SPEKZULLEKES 

ZAAL VISSERS - Met een aparte felicitatietent werd de zeer druk bezochte Jubileumreceptie 

van CV De Spekzullekes in zo goed mogelijke banen geleid. 

Samen met de Blue Band wisselden we om de drie Carnavalsverenigingen van locatie om 

variatie in het programma te houden. Met Hans den Brabander als troubadour en alle 

dansgardes in de grote zaal werd het een groot feest. 

 
Het was zeven uur toen de laatste Carnavalsvereniging Zaal Vissers verliet. Prins Leo en het 

bestuur hebben een grandioze dag beleeft. 

 

13-12-2015 
BESLOTEN RECEPTIE PRINS LEO DUN URSTE 

ZAAL VISSERS - Omdat in Januari een grote jubileum receptie wordt 

gevierd werd nu Prins Leo dun Urste in besloten kring gefeliciteerd met zijn 

verkiezing. Vandaar dat een kleine serenade op zijn plaats was en diverse 

muzikanten konden uitwaaieren naar het Dickens gebeuren in Brandevoort.

 

12-12-2015 
PRINSVERKIEZING C.V. DE SPEKZULLEKES 

ZAAL VISSERS -  Met vele bevriende Carnavalsverenigingen zoals de Brandeliers, de 

Kattendonders, de Spruwwejagers, De Kersepitten, De Houtse Kluppels, OLUM, De 

Rampetampers en natuurlijk de eigen vereniging was de zaal goed gevuld. Met muziek van de 

Link de Band en de Durbloazers was het een goede opmaat voor het komend Carnaval. De 

nieuwe voorganger van C.V. De Spekzullekes wordt Prins Leo dun Urste. Met na afloop op 

de bitterballen bij Rob en Yvonne kwam er weer een einde aan een mooie avond.

 



10-12-2015 
RENÉ ZIET ABRAHAM 

DE KAMENIJ - Tijdens de repetitie werd René gefeliciteerd met het 

bereiken van zijn 50-ste verjaardag. Hij weet nu in ieder geval waar 

Abraham de mosterd haalt en zelf hoeft hij zich bij de bitterballen en 

kroketten voorlopig geen zorgen te maken dat er geen mosterd in huis 

is.

 

01-12-2016 
ASPIRANTLID 

HELMOND – De vacature voor de grote trom wordt binnenkort ingevuld door Gerard Feijen 

die als Personal Trainer zich volledig kan gaan uitleven op dit instrument.

 

28-11-2015 
AFSCHEID PRINS MARC 1 

ZAAL VISSERS - Met het afscheid van Prins "SHOARMA" Marc 

dun Urste kwam er een einde aan het voorbereidend jaar op het 
Jubileumjaar van de C.V. De Spekzullekes. Iedereen is in spanning 

en afwachting van wie het Jubileumjaar bij de Spekzullekes als Prins 

de vereniging voor zal mogen gaan. De weddenschapbureaus doen 

goede zaken met alle namen die rond gaan. Nog even wachten tot 12 

december! 

 

22-11-2015 
PRINSRECEPTIE C.V. DE KERSEPIT 

MIERLO - Wederom een druk bezochte receptie in Mierlo en met een volledig uitgerukte 

vereniging CV De Spekzullekes is er meteen weer 100 man extra in the house. Prins Dirk den 
Urste werd getrakteerd op een optreden van de dansgarde en natuurlijk op muziek van De 

Durbloazers. In de overvolle foyer werden nog enkele sfeervolle nummers ten gehore 

gebracht.

 

21-11-2015 
PRINSVERKIEZING C.S. DE BRANDELIERS 

HET BRANDPUNT - Op een redelijk druk bezochte prinsverkiezing werd Prins Hennie dun 
Urste de nieuwe zesde voorganger van de Brandeliers. 

Samen met C.V. De Spekzullekes hebben we enkele polonaises verzorgt en na de 
gebruikelijke bitterballen zat er voor velen een lange zware dag op.

 



14-11-2015 
PRINSVERKIEZING C.V. OLUM 

TOV - Zwaar onderbezet waren we als kapel toen samen met C.V. De 

Spekzullekes op bezoek bij de Prinsverkiezing van C.V. Olum. 

Hier werd Prins Rob dun Urste op ludieke wijze aan het publiek 
gepresenteerd. 

 

13-11-2015 
VACATURE GROTE TROM 

HELMOND - De vacature voor de grote trom blijft bestaan. Het bestuur en Maikel Haans 

hebben gezamenlijk besloten niet samen verder te gaan.

 

11-11-2015 
33 JAAR CARNAVALSSCHLAGERS 

HELMOND - Om 20:11 uur werd bij Zaal Vissers begonnen aan de presentatie van de 

Helmondse Carnavalsschlagers van de afgelopen 33 jaar. Met optredens van Zemac, Striepke 

Veur, Moi Gewist en vele vele anderen werden bijna alle schlagers van de afgelopen 33 jaar 

live ten gehore gebracht. Muzikaal begeleid door een orkestband of met kapel De 

Skoimbloazers passeerden in drie sets van 11 nummers krakers als Voroit dr Tiggenan, Want 

tis wer Carnaval, Hee Hee en Mi Karnaval goa ik nie werke. Met een strakke presentatie en 
snelle changementen werd een avond gepresenteerd die zijn weerga in het Helmondse niet 

kent. 

 

11-11-2015 
ONTHULLING SPEKZULLEKES MONUMENT 

HELMOND - Om 16:11 uur werd bij Residentie de Baroniehof het monument “De 
Polonaise” onthult in verband met het 33 jarig jubileum van C.V. De Spekzullekes.

 

11-11-2015 
OPENING LEUKSTE WINKEL VAN HELMOND 

HELMOND - Om 14:11 werd aan de Molenstraat in het pand van v/h Rijwielhandel Seijkens 
de Leukste winkel van Helmond geopend door de Familie Gordebeke. Met muziek van de 

Durbloazers en de aanwezigheid van C.V. de Spekzullekes was het een druk bezochte 
opening met een heerlijk hapje en drankje. Veel succes met de nieuwe zaak in Carnavals 

kleding.

 

 



08-11-2015 
PRINSRECEPTIE CV DE HOUTSE KLUPPELS 

DE GESELDONK - Samen met de CV De Spekzullekes bezochten we de Prinsreceptie van 

Prins Frits dun Twidde. Walter moest nog even zijn nachtelijke escapades ten tonele uit 

voeren, de Vorst van de Houtse Kluppels had zelfs een pan bij! Ook de vernieuwde foyer 

werd door ons ingewijd voor het Carnavalsfeest met enkele knallende sets.

 

07-11-2015 
PRINSVERKIEZING CV DE HOUTSE KLUPPELS 

DE GESELDONK - In de prachtig verbouwde Geseldonk werd onder 

enorme publieke belangstelling Prins Frits dun Twidde gekozen tot de 

nieuwe Prins van CV De Houtse Kluppels. Met onze muzikale 

inbreng werd een begin gemaakt aan het nieuwe Carnavalsseizoen. 

Na afloop werden we door Marianne en Rene getrakteerd op, jawel!!, 

de eerste bitterballen van het seizoen.  

En of het nog niet genoeg was geweest werd nog even spontaan 
besloten de kersverse nieuwe Prins nog te trakteren op een huiselijke 

serenade. Rond 03:30 uur kwam deze eerste echte aftrap van het 
seizoen tot een einde. 

 

25-10-2015 
ASPIRANT LID 

HELMOND - Een nieuwe vaste kracht voor de grote trom is gevonden! Zijn naam is Maikel 

Haans en heeft de nodige ervaring op de grote trom bij andere kapellen opgedaan. Maikel is 
getrouwd en heeft een kind, overdag is hij kok en in de avonduren gaat hij het beest uithangen 

bij onze Kapel.

 

07-10-2015 
KAREL 60 JAAR 

DE KAMENIJ - Tijdens de repetitie werd Karel gefeliciteerd met zijn 60ste 

verjaardag en getrakteerd op een koolhydraten rijk snoeppakket. 

 

01-10-2015 
DE DURBLOAZERS BEREIKEN GROTE HOOGTE ! 

Trompettist Gerrit Zwetsloot bedwong onlangs de Kilimanjaro in 

Tanzania en had op dat hoogtepunt toch zijn gedachten bij De 
Durbloazers. Hulde en knap gedaan Gerrit.

 



01-09-2016 
VURBLOAZERS WISSEL BIJ DE DURBLOAZERS 

Na 22 jaar en met 300% inzet hebben wij dit jaar afscheid genomen van onze Vurbloazer 

Rene Kampen. Hij heeft Kapel De Durbloazers de afgelopen jaren de muzikale vorm gegeven 

die het nu heeft. Het is een Kapel met BALLEN zoals wij het noemen, het is een Kapel die in 

Helmond en omstreken duidelijk iets toevoegt. 

 

Als De Durbloazers onder zijn muzikale leiding ergens binnen trok was het altijd feest en 

gingen de muzikanten vol overgave de feestelijke strijd aan. 

Rene nogmaals bedankt voor jouw inzet en trouw aan de Kapel. Natuurlijk gaan we jou alleen 

als muzikale leider missen echter, niet als persoon/muzikant want je hebt aangegeven nog 

jaren bij De Durbloazers te willen musiceren. Wij hopen dat je daar nog jaren van kunt en 

mag genieten! 

Maar zoals het in het leven gaat, de een gaat en de ander komt. Voor onze scheidende dirigent 

hebben we natuurlijk een goede opvolger gevonden. 

 

Niemand minder dan Peter van der Zanden gaat de repetities leiden, hij 

is (samen met zijn vrouw Erica) al jaren lid van onze club en blaast al 

jaren de hoge noten uit zijn klarinet en fungeert ook nog eens als 

Penningmeester van de Kapel. Met ook nog eens 2 kinderen is Familie 

van der Zanden een heel druk gezin die af en toe wat uurtjes te kort 
komen in een etmaal. 

 
In dit bruisende leven gaat Peter dus op zijn manier invulling geven 

aan het Dirigentschap. 

Alle Durbloazers wensen hem veel succes en sterkte want we gaan het hem zo moeilijk en 
gezellig mogelijk maken. Peter, heel veel succes en geniet van je tijd als Vurbloazer bij De 

Durbloazers.   

De Coördinator 

Walter Joosten
 

29-08-2015 
BBQ AVOND 

SOMEREN-EIND - In de tuinen van Joosten tot Joosten werd het nieuwe seizoen ingeluid 
met de jaarlijkse barbecue. Hans, de broer van 

Walter, had het speenvarken alweer lekker aan het 
spit hangen en Walter had de tuinen omgebouwd 

tot een Duitse Bierstube. Het was niet echt druk in 
verband met nog vakantievierende leden maar het 

was er niet minder gezellig door. Aan het eind 

van de avond was het varken ruim gehalveerd en 

iedereen kreeg nog een zakje Caussade popcorn 

mee naar huis.

 



 

 

16-07-2015 
AFSLUITINGSREPETITIE RIMBOBAND 

DEURNE - Als afsluiting van het seizoen van de Rimboband hebben wij als Durbloazers 

wederom onze belangeloze medewerking verleend. Toch ieder jaar weer een moment om naar 
uit te kijken. Met volgend jaar de afspraak dat we het Wiegelied gezamenlijk uit gaan voeren.

 

17-04-2015 
HUWELIJK VURBLOAZER 

HELMOND - Vandaag trad onze Vurbloazer René 
in het huwelijk met zijn Marianne. Na de 

huwelijksplechtigheid, geleid door BABS Lia 
Stoop, stonden de Durbloazers met een grote 

delegatie op de binnenplaats van het Kasteel klaar 
om hen een serenade te brengen. 

 Tijdens de gezellige feestavond in het Lijssels 

Vertier in Liessel, waar we ook nog even van ons 
hebben laten horen, werd René benoemd tot Lid 

van Verdienste van de Durbloazers voor de 21 jaar 

die hij als Vurbloazer heeft gefungeerd.

 

01-04-2014 
VACATURES 

HELMOND - Wij zijn op zoek naar een ervaren man/vrouw die onze 
slagwerk divisie komt versterken op de grote trom. 

 

Tevens zijn wij op zoek naar een onbezoldigd, al dan niet meespelend, 

dirigent die onze club naar een hoger plan kan brengen. Enige ervaring op 

het gebied van Carnavalsmuziek en het reilen en zeilen binnen een 
Carnavals kapel is een pre. 

 

01-04-2015 
EVALUTIEVERGADERING 

DE KAMENIJ - Echt geen grap, de evaluatievergadering pas op 1 april, gelukkig waren er 

enkele verjaardagen zodat er aan gebak geen gebrek was. Het afgelopen seizoen passeerde de 

revue en over het algemeen was de indruk dat het een gezellig edoch TE druk seizoen was 



geweest. Van onze aspirant-leden gaf Bonnie aan als volwaardig lid door te gaan en Maarten 

dat hij de pijp aan zichzelf gaf. Hierdoor ontstaat er wederom een vacature op de grote trom. 

Ook gaf onze Vurbloazer René te kennen het dirigeerstokje na 21 jaar over te willen dragen 

aan iemand anders. Dus ook daar ontstaat een vacature, René blijft wel muzikant bij de club. 

De Coördinator wist te melden dat hij in Erica een Assistent Coördinatrice heeft gevonden 

zodat hij niet meer helemaal alleen voor deze moeilijke taak staat. 

 

 

 

 


