
JAARVERSLAG SEIZOEN 2017-2018 DE DURBLOAZERS 

 

08-03-2017 

EVALUATIEVERGADERING DURBLOAZERS 

DE KAMENIJ - In de jaarlijkse evaluatievergadering werd het afgelopen seizoen 

doorgenomen en de algehele tendens was dat iedereen prima herinneringen aan dit seizoen 

overhoudt. Met name de Durbloazers Carnavalsduik en Petazzie! in Boxtel vonden de leden 
hoogtepunten. Natuurlijk waren er ook punten van kritiek maar die worden door het bestuur 

opgepakt en afgehandeld. 

Na een lang betoog gaf Gerard te kennen vooralsnog de grote trom te blijven roeren. In de 

rondvraag ging het met name over het volume dat naar beneden moet en dat de presentatie 

actiever kan. Complimenten waren er van diverse kanten ontvangen voor onze outfit.

 

18-03-2017 

JUBILEA CV DE SPRUWWEJAGERS EN DE BLUE-BAND 

MIERLO / CACAOFABRIEK - Met de Carnaval nog vers in het geheugen hadden we nog 

een tweetal "afterparties", bij zowel CV De Spruwwejagers als bij de Blue-Band werd een 
jubileum gevierd. Vierden de Spruwwejagers het feit dat zij 55 jaar bestonden, onze collega's 

van de Blue-Band vierden hun 22 jarig bestaan. Bij beide gelegenheden hebben wij acte de 
presence gegeven en ons beste beentje voor gezet. 

  

01-07-2017 

ASPIRANT LID 

HELMOND - Met ingang van 1 juli komt Erik Steenbakkers onze gelederen versterken op de 

Grote Trom. Hij zal Gerard Feyen komen vervangen. Erik, welkom en veel succes!

 



 

 

01-07-2017 

BBQ- EN WOKAVOND 

SOMEREN - Onze jaarlijkse BBQ- en Wokavond in de Tuinen van Joosten tot Joosten, in 
Someren in plaats van Someren-Eind, was als vanouds weer perfect georganiseerd met 

voldoende eten, drinken en gezelligheid.

 

13-07-2017 

AFSLUITINGSAVOND RIMBOBAND 

DEURNE - Het jaarlijkse afsluitingsconcert bij de 

Rimboband op het Rijtven in Deurne was als vanouds 
weer een feestje.  

Ook de Rimboband werkt aan de toekomst en liet voor 

het eerst hun opleidingsorkest spelen en ook het door 

de Durbloazers aangeleverde "Wiegelied" werd voor 

de eerste keer, ZEER VERDIENSTELIJK, ten gehore 

gebracht. 

De Durbloazers kijken ieder jaar weer uit naar deze afsluitingsavond.

 

24-09-2017 

HAN BOORSMA 50 JAAR 

DEURNE - Op zondag 24 september was de gehele kapel met 

aanhang uitgenodigd op de 50-ste verjaardag van ons lid Han 

Boorsma te Deurne. 

Het was schitterend weer en Han en Wendy hadden niets maar dan 

ook niets aan een toeval over gelaten, van een heus springkasteel 

voor de kinderen tot een live Band voor de ouderen. 

We begonnen met een kop koffie/thee met gebak waarna we 

zoetjes aan over gingen op het gerstenat, wat later op de middag ging de bbq branden met een 

rijk scala aan vlees en andere lekkernijen. 

“Plakband” verzorgde de live muziek op een zo apart leuke manier dat de sfeer er na 1 minuut 

spelen volledig in zat. 

Natuurlijk hadden De Durbloazers hun instrumenten meegenomen en na een Lang zal ie leven 

en een speech van de Coördinator kon het marsenboekje door worden gespeeld. 

Na later op de avond nog eens een ferme muzikale ode te hebben gegeven aan de jarige job 

viel het licht rond tienen spontaan uit hetgeen onbedoeld aangaf dat we zoetjes aan huiswaarts 
moesten gaan want de volgende morgen was het weer werkendag. 

Het was een bijzonder geslaagd feest, Han, Wendy en de kinderen bedankt voor deze mooie 

middag/avond.

 

  



 

 

 

14-10-2017 

KINGSHEAD 

KESSEL - Op uitnodiging van Edward en Miranda 
raakten we verzeild op de prachtige locatie in Kessel. Het 

kasteel de Keverberg was de plek waar we onze muziek 
ten gehore brachten, buiten op de  binnenplaats, wat al 

bij voorbaat tot de nodige hilariteit op de zeverapp 

geleidt had. De bezoekers van het Kingshead feest waren 

prachtig uitgedost en allemaal in de stemming om er een 

echt feestje van te maken. 

Met een lange sessie van 10 

nummers om te beginnen 
waren de bezoekers al aardig 

in de sfeer van een Beiers 
feestje gebracht.  

Na onze tweede set konden 

we ons mengen in de kleine 
feestzaal en hebben we nog 

een leuk feestje gevierd. 

 

  

 

21-10-2017 

SERENADE JAN VAN DE SANDE 

HELMOND - Omdat onze trombonist, Jan van de Sande, de leeftijd 

van 60 jaar bereikte brachten we hem een verrassings serenade. 

Door iedereen was hij in het ongewisse gehouden wat perfect was 

gelukt aan de expressie op zijn gezicht te zien. Nadat we enkele 

nummers en een lang zal hij leven hadden gespeeld hebben nog 

even een leuk feestje gevierd.  

 

  



 

 

 

11-11-2017 

PRINSENVERKIEZING CV OLUM EN CV DE HOUTSE KLUPPELS 

TOV / DE GESELDONK - Wederom een druk programma voor 
de Durbloazers. Speelden we eerst CV De Spekzullekes bij CV 

Olum naar binnen toe en maakten we enkele nummers samen met 
de kapel van Olum. Om 21:45 stond de bus gereed om ons naar De 

Geseldonk te brengen waar we in een mistige omgeving Bob de 

Bouwer zagen veranderen in de nieuwe prins van CV De Houtse 

Kluppels, Marcel dun Urste.  

Na de gebruikelijke snacks was het wederom vlug de bus in en 

terug naar het TOV gebouw alwaar Prins Jan dun Twidde 
inmiddels was bekend gemaakt als nieuwe voorganger van de CV 

Olum. Na nog een klinkende set van een halfuur zat het eerste 
carnavaleske optreden van seizoen 2017-2018 er alweer op.

 

12-11-2017 

PRINSRECEPTIE CV DE HOUTSE KLUPPELS 

DE GESELDONK - Na eerst onze gezichten op de gevoelige plaat vast te hebben laten leggen 

vertrokken we naar De Geseldonk om een bezoek te brengen aan de Prinsreceptie van de 

kersverse Prins Marcel dun  Urste. In de foyer werden de aanwezige gasten getrakteerd op een 

knallende set van onze muziek. Daarna werden De Spekzullekes naar het podium begeleid en 

na afloop hebben we nog gezellig nagetafeld en muziek gemaakt in de foyer.

 

25-11-2017 

PRINSVERKIEZING CV DE HEIPOORT 

ZAAL DE MOLEN - Voor het eerst in hun nieuwe residentie 
vond de prinsverkiezing van Prins Kevin dun Urste van CV 

De Heipoort plaats. Met al de bezoekende verenigingen was 
het een drukte van belang. Normaal zouden we deze avond 

verder richting Nederweert-Eind zijn vertrokken om daar onze 
opwachting te maken op ut Kakelspektakel van de KV de 

Piepkukes. Maar dit mocht vanwege een tragisch dodelijk 
ongeval niet doorgaan. We wensen KV de Piepkukes veel sterkte met hun verlies.

 

09-12-2017 

BEZOEK ALLEMAAL TEJATER 

SON - De dames van onze club gingen vanmiddag 
naar een workshop hoeden maken van foam bij 

Allemaal Tejater in Son. Aan de creaties te zien is 
het aardig gelukt en na afloop was het nog even 

heerlijk nagenieten met een etentje. 

 



 

 

09-12-2017 

AFSCHEID PRINS ROB DUN URSTE 

ZAAL VISSERS / ZAAL DE LOOP - De laatste dag 
van het Prinsschap van Rob dun Urste was er een om te 

herinneren. De fitste Prins van 2017 was zo sportief al 
de hem aangeboden drank te nuttigen en te dansen en 

zingen op door hem herkende muziek van bekende 

artiesten. Maar ook aan zijn jaar als Prins kwam een 

einde en werd hij van alle Prinsen attributen ontdaan.  

Na afloop ging onder onze begeleiding nog een 

delegatie van de CV De Spekzullekes naar de juist verkozen Prins Peter dun Vijfde van CV 
De Bouwhazen in Zaal de Loop.

 

20-12-2017 

40-JARIG JUBILEUM GERRIT ZWETSLOOT 

DE FONKEL - Op onze tussentijdse 

evaluatievergadering had eigenlijk niemand iets 

speciaals te melden, het was een van de gezapigste 

vergaderingen uit de geschiedenis, normaal is er wel 

eens sprake van vuurwerk zoals bij menig ander 

vereniging, echter in het slot zou duidelijk worden 

waarom. Tijdens de vergadering had niemand wat 
relevants op te merken echter iedereen wist dat het 

uiteindelijk een zeer speciale avond zou gaan worden, 
maar omdat de genodigden pas om 21:30 uur zouden 

komen moesten we de vergadering rekken met de meest 
kolderieke en onzinnige discussies en het eten van 

Kerstbrood, iets wat echter vrij normaal blijkt te zijn 
want Gerrit Zwetsloot viel het eigenlijk niet echt op. 

Wat Gerrit niet wist was, dat hij de belangrijkste persoon van de avond zou gaan worden, 

aldus geschiede en zonder enige wetenschap begon Gerrit aan de vergadering. Alle leden 
speelden het spelletje mee en om 21:30 uur was het dan zover, onze coördinator Walter, 

begon opeens richting Gerrit enkele anekdotes op te noemen over vroegere tijden bij De 

Durbloazers, plots was er bij Gerrit het besef dat het wel heel erg over hem ging en begon zijn 

gezicht te kleuren. Binnen enkele seconden werd de zaal gevuld met familieleden en pers en 

kon de Durbloazers zever over gaan op een officiële ceremonie waarin Gerrit op een waardige 

manier werd bedankt voor zijn jarenlange tomeloze inzet en gefeliciteerd namens alle 

aanwezigen voor zijn 40-jarig actief lidmaatschap bij Kapel De Durbloazers uit Helmond. 

Met het overhandigen van een zilveren jubileum 

speldje en een fris ruikende bos bloemen in de kleuren 

van de club was er tijd om te feliciteren, aansluitend 

was er een receptie in het cafégedeelte van Wijkhuis 

De Fonkel. Zelfs het gebak was geheel aangepast op 
de jubilaris, met een speciaal ontworpen foto op de 



 

 

gebakjes smaakten deze extra lekker. Een mooier slot van een schitterend carnavalsjaar kan 

een vereniging zich niet wensen, met deze wetenschap gaan we allemaal rond de kerstboom 
zitten en kunnen de kurken binnenkort van de fles om naar wij hopen wéér een mooi jaar in te 

luiden. 

Beste Gerrit, nogmaals van harte gefeliciteerd!!!!!!!

 

03-01-2018 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

SOMEREN - In plaats van naar de Fonkel te gaan werd 

de eerste activiteit van 2018 gehouden in Chateau van 
Joosten tot Joosten in Someren. Onder het genot van 

oliebollen en Champagne konden de leden van de 
Durbloazers elkaar het beste wensen voor het nieuwe 

jaar. 

 

06-01-2018 

PRINSVERKIEZING CV DE SPEKZULLEKES 

ZAAL VISSERS - Tijdens de Prinsreceptie van CV De 

Spekzullekes waren dit jaar alle drie de Brouwhuisse 

Carnavalsverenigingen present. De Brouwhazen, De Spekhazen en  

De spekzullekes maakten samen met diverse verenigingen uit het 

Helmondse, Houtse en Mierlose er een mooi feestje van. En onder 

de klanken van orkest Link-A-Soup en de Durbloazers kwam na het 

voorlezen van de proclamatie Prins Pim dun Urste ten tonele.  

Hij zal CV De Spekzullekes in 2018 voorgaan. 

 

07-01-2018 

PRINSRECEPTIE CV DE SPEKZULLEKES 

ZAAL VISSERS - Zoals gewoonlijk werd de nieuwe Prins, Pim dun Urste van de 
Spekzullekes, in besloten kring getrakteerd op een receptie voor vereniging, familie, vrienden 

en kennissen. Ook de Durbloazers gaven een serenade aan de Prins.

 

  



 

 

 

14-01-2018 

PRINSENRECEPTIES  

EKV DE NARREN EN CV DE AO-KANTERS 

TOV / SWIFTKANTINE - Vandaag deden we een dubbelprogramma waarbij CV De 

Spekzullekes de banden gingen aan halen bij EKV De Narren en CV De Ao-Kanters. De 
jubilerende EKV De Narren hadden voor een niet alledaagse receptiemethode gekozen die 

voor een kakofonie aan geluiden zorgde. We hebben daarom maar gekozen om in de foyer 

een grandioze polonaise in te zetten. Die daarna vrolijk door de Klinkers werd overgenomen. 

Daarna door naar de Swift Kantine waar we na 
binnenkomst direct de gehele zaal vulden en De 

Spekzullekes hun dansgardes de kans gaven op te 
treden. Nadat de tent buiten op temperatuur was 

gebracht hebben we daar nog een lekkere set ten 
gehore gebracht onder het toeziend oog van Prins Pim 

en Prins Tim. 

 

19-01-2018 

KLETSAVOND DE FONKEL 

DE FONKEL - De Wijkvereniging 

Binnenstad-Oost was weer verantwoordelijk 

voor de organisatie van de Kletsavond in Zaal 

de Fonkel. Voor het 10de achtereenvolgende 

jaar presenteerde Lia Stoop deze kletsavond. 
In plaats van dansmarietjes werd er dit jaar 

gebruik gemaakt van de Chicas Canelas die 
de optredens naar het podium begeleiden. Als 

eerste bracht Henny van Deursen (de eeuwige 
tweede van het Schlagerfestival) twee van 

zijn bekende Carnavalsschlagers. Gevolgd 
door Freddy van den Elzen die voor een Blind 

Date de Fonkel aan deed. 

Met het amusementstrio Applaus ging de zaal aan het meezingen. Koop Drost uit het verre 
Drenthe wist ondanks zijn Drents accent toch zijn klets goed te brengen. Frans Bevers die als 

uitbater van Café het Lachende Verreke zijn verhaal deed bracht de handen regelmatig op 

elkaar. Na een korte pauze kwam Robert van Lamoen als Annie van de Binnenstad vertellen 

hoe ze samen met haar man naar het Hilton in Amsterdam ging.  

Met Striepke Veur als afsluiter kan de avond niet meer stuk. Met 

stemmende liedjes en sketches was het weer als vanouds.Samen 
met de Durbloazers zorgden de Chicas Canelas voor het slot van 

de avond. Het publiek werd meegenomen naar de foyer alwaar 
de Durbloazers nog een paar sets ten gehore brachten.

 



 

 

 

20-01-2018 

KLETSAVOND CV DE BRANDELIERS 

HET BRANDPUNT - De avond begon met het zangduo Dave en 
Silvio die diverse Duitse Schlagers ten gehore brachten. 

Sem van den Borne die als dompteur zijn verhaal deed over zijn 

leeuwen wist de zaal redelijk te boeien. De Tilburger Bart Ketelaars 

had het daarentegen zeer moeilijk, met zijn enigszins gedateerde 

grappen kreeg hij de handen niet op elkaar.  

Na de pauze trad Freddy van 

den Elzen als vrijgezel in de 
ton en wist de zaal goed te bespelen. Met zijn zoektocht 

naar een vriendin liet hij zijn oog vallen op "ons" 
Yvonne. Echter haar telefoonnummer heeft hij nog 

steeds niet. Striepke Veur nam het stokje goed over met 
oud en nieuw repertoire.  

Frans Bevers als treinconducteur zette de puntjes op de i. Na afloop mochten we nog een 

kleine sessie in de foyer maken.

 

21-01-2018 

PRINSRECEPTIE CV DE SPRUWWEJAGERS 

MIERLO - Samen met CV De Spekzullekes brachten we een bezoek aan de Prinsreceptie van 

CV De Spruwwejagers in de Spruwwekooi in Mierlo. Na eerst een opwarmertje te hebben 
gespeeld in de tent trokken we met de hele vereniging naar binnen waar de dansgarde de Prins 

trakteerde op een gardedans. Daarna werd het gezellig in de tent met de Blue Band en toen zij 
samen met de Houtse Kluppels naar binnen gingen hebben wij nog een stevige set in de tent 

gemaakt.

 

27-01-2018 

SHOW EN ZWETSAVOND HOUTSE KLUPPELS 

DE GESELDONK - Nadat de vereniging was binnen 

getrokken en de dansgarde hun dans hadden opgevoerd 

kwam Andy Marcelissen als dun Blinde in de ton. Met 

verhalen en sketches waar je als blinde allemaal zo 

tegenaan loopt wist hij de zaal goed los te krijgen. 

Tadaa! wisten middels enkele LaLaLa nummers heel de 
zaal aan het zingen te brengen.  

Met Berry Knapen als Toos van Bokhoven stond de zaal 
op zijn kop. Hij had een geweldige klets waar af en toe 

de regels van de Keiebijters aan de laars werden gelapt. 

Met het aanbieden van 24 rode rozen aan Peter Jans 
werd hij bedankt voor zijn werk voor de Houtse 



 

 

gemeenschap. Jasper van Gerwen die als Strandwacht zijn opwachting maakte wist zeker het 

publiek te boeien. Met Peter van der Maas als Mr. Mister werden de problemen van het 
onderwijzen van hoogbegaafde leerlingen belicht. 

Tlupt uit de Hand uit Liessel hadden het na het Keiebijters finale waardige programma 

moeilijk. Hun act als Schots kwartet kwam niet helemaal uit de verf. Sem van Borne als de 
dompteur had het daarna moeilijk de zaal weer op stoom te brengen. 

Na afloop was het nog lang gezellig in de foyer.

 

02-02-2018 

KLETSAVOND CV DE SPEKZULLEKES 

ZAAL VISSERS - Na binnenkomst van de vereniging en de gardedans van de 

Kroonjuweeltjes kwam Waai Faai uit Deurne ten tonele. Zij brachten enkele zangnummers 

waarop het publiek kon meezingen. Pas nadat Kuub uit Beek en Donk hun klanken de zaal in 

hadden gestrooid kwam het publiek wat los. Met Andy Marcelissen als Nieuwslezer kwam bij 

de meesten een brede lach op het gezicht. Met de stemmingsmakers van Applaus ging de zaal 

goed mee.  

Omdat Rob Scheepers uit Sterksel door ziekte niet kon komen had 

de organisatie met de winnaar van de Zilveren Narrenkap, Rob 

Bouwman als Taxichauffeur, een waardig plaatsvervanger gevonden. 

Met zijn Trabant trok hij met de familie Klokgieter naar Porto en 

werd zijn taxi groter en groter. Het stormde dit keer niet bij Striepke 

Veur maar ook zonder veul wind was het weer perfect. Als afsluiter 
kwam Berry Knapen als Toos van Bokhoven vertellen over de 

midlife crisis van haar Harrie. 

Het was een avond met toptalent uit Brabant. 

 

03-02-2018 

KLETSAVOND CV DE RAMPETAMPERS 

DE FONKEL - De Vereniging kwam 

samen met het zang trio WAI op en zij 
brachten hun schlager van 2018. Na de 

Gardedans kwam Hans Verbaarschot uit 
Deurne voor de eerste keer in de ton. Hij 

vertelde over zijn huwelijk en de relatie 

therapie en wat er allemaal nodig was om 

zijn huwelijk dragelijk te maken. Na een 

afwezigheid van drie jaar stond het 

zangduo Dubbel Trubbel weer op het 

podium en zetten een grandioos klinkend 

optreden neer. Zij wisten Prins John tot tranen te roeren. 



 

 

 

Rob Scheepers uit Helmond als Theo van de Thuiszorg was op zoek naar Mevrouw van de 

Ment die de weg kwijt was. Cees Coolen uit Tilburg bracht een verdienstelijke klets met 
enigszins gedateerde grappen. Het amusement van Applaus viel bij het publiek goed in de 

smaak en nadat de showgroep hun dans had opgevoerd kwam Hans Verbaarschot als Bolleke 
Vet zijn tweede klets van de avond brengen. Hier vertelde hij hoe het hem verging tijdens zijn 

sterilisatie. Nadat de vereniging nog even in de foyer genoot van onze muziek zijn we daarna 

nog richting Dierdonk gereden om Peter Rautenberger voor zijn verjaardag te feliciteren met 

een serenade.

 

07-02-2018 

DAUPFIST CV DE HOUTSE KLUPPELS 

DE GESELDONK - Het jaarlijkse Daupfist van de 

Houtse Kluppels blijft druk bezocht. Zo waren er deze 

keer 19 dopelingen die door de dopers kopje onder 

werden gehouden. Nadat alle Prinsen en Prinsessen door 

Pastoor Petrus de zegen "Ora et Labora" hadden gekregen 

werden ze door de kapster weer gefatsoeneerd. De 

hoogwaardigheid bekleders kunnen nu met een gerust hart 

aan het Carnaval beginnen. 

 

09-02-2018 

CARNAVALSVRIJDAG 

HELMOND - Op vrijdagochtend om 08:30 uur stonden we met 11 

Durbloazers klaar om een zevental Rijpelbergse en Brouwhuisse 
scholen te bezoeken om samen met CV De Spekzullekes de 

kinderen het Carnavalsgevoel mee te geven.  

Na een korte koffiepauze werd de groep weer wat uitgebreid bij de 

Cacaofabriek waar we in een goed gevulde zaal even een kleine set 

ten gehore hebben gebracht. 

Daarna terug naar Peter en Erica 

waar acht kilo shoarma in de pan 
pruttelde en de inwendige mens 

stevig werd versterkt.  

Met weer een uitbreiding van de groep begonnen we aan het 
Jeugd van Toen Bal bij De Spekzullekes waar Hans den 

Brabander de senioren vermaakte en zoals gewoonlijk de 
loterij een van de hoogtepunten was. 

 

  



 

 

10-02-2018 

CARNAVALSZATERDAG 

HELMOND - We begonnen met een valse start, te vroeg in De Geseldonk en een tractor die 
dienst weigerde. Maar nadat we in optocht Prins Marcel den Urste thuis opgehaald hadden en 

naar De Geseldonk hadden gebracht wachtte iedere aanwezige een waanzinnig goede brunch. 
Daarna door naar CV De Spekzullekes om aldaar de vlag te hijsen en het Carnaval in te 

luiden. Voor de officiële opening van het Carnaval vertrokken we naar Hotel West-Ende 

alwaar een nieuwe opzet van de opening was bedacht.  

Na de sleuteloverdracht door de Burgemeester werd 
het plein omgedoopt tot het Mizunalleplein. Alleen de 

Keiebijters hadden nog niet helemaal begrepen dat de 
Helmondse bevolking SAMEN het feest wil vieren en 

niet alleen het feestje dat zij voor zichzelf in gedachte 
hadden. Aanwezige kapellen en dansgardes werden 

niet, of nauwelijks, de kans geboden zich te 
presenteren. Echt een gemiste kans ! 

 

11-02-2018 

CARNAVALSZONDAG 

HELMOND - We begonnen de ochtend met een tot in de puntjes verzorgde brunch ten huize 

van Rik en Dorien van Hout. Daarna gingen de optochtlopers richting de opstelplek en de 

overigen gingen naar het Mizunalleplein. Hier ontstond een gelegenheidskapel die hun 

klanken vanaf het podium ten gehore brachten. De optochtlopers hadden redelijk geluk met 
het weer, niet te koud en niet te veel regen, en zij waren rond 16:30 uur bij het eindpunt. 

Daarna was het even rusten voordat we naar restaurant De Waard gingen om te genieten van 
een fantastisch diner. 

Hierna bezochten we CV De Kattendonders waar het 

niet al te druk, maar wel zeer gezellig en gastvrij was. 
Als afsluiter trokken we Zaal de Loop binnen om bij 

CV De Brouwhazen onze klanken de zaal in te 
strooien. Met als afterparty nog enkele snacks bij Peter 

en Erica zat er deze zware dag alweer op. 

 

 

  



 

 

 

12-02-2018 

CARNAVALSMAANDAG 

HELMOND / MIERLO - Ook deze dag begon weer vroeg, om 11:00 uur stonden we klaar om 
CV De Oranjebuurt te begeleiden naar de dochters van Maria en Arie de Kimpe. Daar konden 

twee verenigingsvlaggen in top om aan te geven dat er weer twee actieve leden in de nieuwe 
wijk De Groene Loper zijn komen wonen. Daarna moesten de meesten van ons weer een 

optocht lopen in Brouwhuis. Na deze optocht konden we naar het Prijsbloaze 2.0 in Helmond 

City. 

Met Rob Bouwman, de winnaar van de Zilveren Narrenkap, als 
begeleider gingen we diverse podia langs en hebben diverse keren 

ons van onze beste kant laten zien. De Troaters uit Doetinchem 
gingen met de eerste prijs aan de haal. De nieuwe opzet van het 

Prijsbloaze is duidelijk succesvol te noemen. 

Nadat we de inwendige mens bij 
Het Barrierke hadden 

aangesterkt gingen we door naar 
De Backstage Barber Pub in 

Mierlo waar het gezellig druk was en de mensen voor de 
kapel muziek waren gekomen. Na twee sets zat deze, 

weer intensieve, blaasdag er op. 

 

13-02-2018 

CARNAVALSDINSDAG 

GEMONDE / BOXTEL / HELMOND - We begonnen de Carnavalsdinsdag op het 
Oliebollenbal van CV De Blau Bekke uit Gemonde. Nadat de senioren van Gemonde een 

keurige set hadden neergezet hebben wij getracht een beschaafde sessie als vervolg te 
brengen. Maar gedurende de set ging het volume al weer richting "al wat ut halen kan".  

Daarna door naar Boxtel om op het Petazzie festival ons 

tweede lepeltje te gaan verdienen. Met optredens bij de Exit en 

Grand Café Rembrandt wisten we het enthousiaste publiek te 

vermaken. En het buffet werd met smaak opgegeten met name 

de Dame Blanche’s gingen er in als zoete koek. 

Daarna terug naar het Helmondse om bij CV De Spekzullekes 

en CV De Houtse Kluppels een laatste serenade te brengen als 

dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Bij het laatste 
optreden werd Ruud van de Westerlo getrakteerd op een 

bierdouche die hij gelaten en sportief onderging. 

 

  



 

23-02-2018 

DAS COEN UND SANDER FEST 

UTRECHT - We vertrokken al rond de klok van enen of met de trein 
of met de auto richting Utrecht om samen met andere kapellen zoals 

bv. het overbekende "Kleintje Pils" deel te nemen aan het totaal 
uitverkochte "das Coen und Sander Fest" in de Jaarbeurshallen. 

Met 30.000 bezoekers is het een van de grootste Aprés-Ski feesten. 

Met optredens van Snollebollekes, de Kast, Jody Bernal, Marcel 

Wunderlich, Stef Ekkel e.v.a. werd er één groot feest gemaakt ter 
afsluiting van ons seizoen 2017-2018. 

 

 

 

  

 


