
JAARVERSLAG SEIZOEN 2018-2019 DE DURBLOAZERS 

 

14-03-2018 
EVALUATIEVERGADERING 

DE FONKEL - Met enkele afmeldingen van leden werd toch de jaarlijkse 

evaluatievergadering afgewerkt in De Fonkel. Met bedankbrieven van Houtse Kluppels en 

Spekzullekes werd de dank uitgesproken aan de muzikanten voor de getoonde inzet. De 

algemene indruk was dat de ochtendprogramma's tijdens de Carnaval voor iets te veel 

belasting zorgden waardoor sommigen moesten afhaken. Met een klein exploitatieoverschot 

werd een drukke, goed verzorgde en leuke Carnaval afgerond. Het komende seizoen zal in het 

teken van ons 44-jarig bestaan staan.

16-06-2018 
VURBLOAZER 50 JAAR 

HELMOND - Zaterdag vierde onze Vurbloazer Peter van der Zanden het feit dat hij de 

magische leeftijd van 50 jaar had bereikt. Hem vielen menige potjes mosterd ten deel waar 

nog honderden bitterballen mee op smaak kunnen worden gebracht. Na twee sets van onze 

muziek was de buurt ook op de hoogte dat er wat gaande was in de wijk. Vele vrienden en 

bekenden waren dan ook aanwezig om Peter te feliciteren.

 

 



05-07-2018 
AFSLUITINGSREPETITIE RIMBO BAND 

DEURNE - Zoals gebruikelijk deden wij ook dit 

jaar mee aan de seizoensafsluiting van de Rimbo 

Band. Voor een talrijk publiek brachten de Rimbo 

Band en wij vrolijke muziek. De commissarissen 

van de Rimbo Band boden de band 12 nieuwe 

Roland Synthesizers aan. De familie van de Ven 

deed daar nog een bedrag van € 450,00 bij, als 

laatste wens, geschonken door hun moeder.  

En de jeugdige groep Het Houten Huis uit Asten bood de Rimbo Band een tweetal 

gloednieuwe Höhner accordeons aan. Al met al een gezellige en dankbare avond.

 

13-08-2018 
SUPERFAN VAN HOFKAPEL DE DURBLOAZERS OVERLEDEN! 

De Durbloazers delen mede dat op maandag 13 Augustus 2018 

MARIJKE VLEMMINGS-KUSTERS is overleden. In de tijd dat onze 

Kapel nog “ Hofkapel “ was van CV De Durdawwers, was zij voor 

velen van ons “De Moeder” van de Kapel. 

Samen met haar man Alfred (raadslid en voorzitter) en broers Geert 

(medeoprichter Kapel en grote trom), Pieter (trompet), Maarten 

(medeoprichter Kapel, bestuurslid CV, penningmeester, grote trom) 

Twan (raadslid) en Han (raadslid) was deze familie in de jaren 70, 80 en 

90 en tot na het millennium het boegbeeld en motor van deze 

vereniging. 

Marijke was lange tijd hoofdleidster van de dansmarietjes, zelf is ze in haar jonge jaren ook 

nog dansmarietje geweest. Ze was achter de gordijnen medewerkster van de kletsavonden. 

Menig kletser of amusement groep kwam als eerst Marijke tegen als ze in residentie De 

Kamenij moesten optreden. Carnavaleske podiumbeesten waar ze enorme goeie banden mee 

had. Niet te vergeten al het werk dat ze had met broodjes smeren voor de gasten van diezelfde 

kletsavonden en andere randzaken. Ook was ze de grote steun en toeverlaat voor haar man 

Alfred ten tijde van zijn voorzitterschap; gekscherend werd ze ook wel en met alle respect 

“De chef” genoemd. Achter in De Kamenij was haar heiligdom, het biljarthok, daar kwam 

niemand in of uit zonder medeweten van Marijke want zij had de sleutel. In die ruimte mocht 

je alleen de zaak op z’n kop zetten als ze er zelf bij was want het liefst muite ze zelf ook mee, 

het resultaat laat zich raden. 

Menig Durbloazer weet nog de grappen en streken die ( soms zelfs onder Marijke’s leiding ) 

werden uitgehaald. Een daarvan was dat ze op een bewuste carnavalsavond in het onecht is 

getrouwd met ons Lid Karel. Het was een (spontane) complete kolderieke ceremonie met heel 

veel toeters en bellen. Ook zeker niet te vergeten het bitterballen gooi en plet werk achter in 

het biljartzaaltje. Dit zijn maar enkele super leuke herinneringen van vergane glorie. Voor 

haar was de Kapel een bijzonder onderdeel van de vereniging en ze trok (als het maar ff kon) 

graag naar deze groep toe. 



Een oprechte Durbloazers fan van het eerste uur is van ons heen gegaan, een fan zonder 

kapsones en die nooit op de voorgrond wilde. 

Een van haar wensen was dat de Kapel de crematie zal opluisteren met muziek, Dit hebben 

wij natuurlijk toegezegd. Namens alle Durbloazers wensen wij Alfred, familie en vrienden 

heel veel sterkte met dit verlies. 

Namens het Bestuur 

Walter Joosten 
 

18-08-2018 
IN MEMORIAM MARIJKE VLEMMINGS-KUSTERS 

HEEZE - Op zaterdag 18 augustus namen wij op gepaste wijze 

afscheid van onze "Moeder van de Kapel" Marijke Vlemmings-

Kusters. De kapel speelde de nummers Julia, My Way  en Dancing 

Queen en het Ave Maria werd uitgevoerd door onze Vurbloazer Peter 

van der Zanden. Wij wensen de Familie Vlemmings en de Familie 

Kusters heel veel sterkte met het verwerken van het verlies van deze 

KANJER.

 

25-08-2018 
BBQ- EN WOK AVOND 

SOMEREN - Traditiegetrouw werd aan het begin van het seizoen de onvolprezen BBQ - en 

WOK avond in de tuinen van Joosten tot Joosten gehouden. Onze coördinator had er een 

Grande BBQ Italiano van gemaakt. Met om te beginnen Cappuchino en Latte Machiato 

gevolgd door lasagne en spaghetti met balletjes en gebakken aardappeltjes met stoofvlees 

kwam iedereen in Italiaanse sferen. Zelfs de muziek en entourage was hier op aangepast. 

Daarna werd er een gelati buffet geopend waar de dames als eerste in besloten kring kennis 

mee mochten maken. Er was echter genoeg om ook de heren nog te voorzien. Met daarna 

Italiaanse hamburgers en worstjes van de BBQ was het een culinair festijn en ook aan drank 

ontbrak het natuurlijk niet.

 

07-09-2018 
SERENADE JAN VAN DE SANDE 

BEST - Op 7 september 2018 werd bij het Philips 

Innovation Center in Best het heugelijke feit 

gevierd dat onze trombonist Jan van de Sande 40 

jaar in dienst was. We konden natuurlijk niet 

achter blijven en hebben hem daar, ondanks alle 

beveiligingsmaatregelen die voor zijn werkterrein 

gelden, een verrassingsserenade gebracht.

 

 



DURBLOAZERSSTUNT 2018-2019 “IK BEN WILLY EN GIJ RENÉ”.  

Medio mei 2018 kwam ons lid Erica met het idee om een lied ten gehore te brengen op de 

Helmondse Carnavalskraker / Kokerborrel van Stadscarnavalsvereniging De Keiebijters. Het 

idee én de deadline waren er, te weten een liedje en 17 november. Het duurde niet lang of ons 

lid Jurgen wist iemand die nog een al eerder geschreven tekst in zijn bureaulade had liggen. 

Het was niemand minder dan songwriter Wouter van Nieuwland die jaren geleden een 

songtekst had geschreven over de wereldberoemde Helmondse voetbaltweeling Willy en 

René van de Kerkhof. Nog in de zomervakantie werden er in het geheim afspraken gemaakt 

om de eventuele realisatie te bespreken, binnen 1 minuut was er een klik en was de geboorte 

van een nieuw carnavalslied een feit.  

In allerijl werd arrangeur Martijn Dankers om medewerking gevraagd, in no-time heeft hij het 

nummer voor de Kapel op papier gezet. We wilde allemaal een leuk lied brengen, het mocht 

veel tijd en kreun kosten echter, alle partijen waren van mening dat de opbrengst naar een 

goed doel moest. 

We hebben samen gekozen voor: 

 

WAT DOEN ZE:  

1. Scholen in Nederland hebben budget om één keer in de zoveel tijd nieuwe 

gymtoestellen te kopen. Vaak worden de oude spullen weggegooid. 

2. En dat terwijl kinderen in sommige landen helemaal geen toestellen hebben om mee te 

gymmen. Dat vinden zij en wij zonde! 

3. Daarom haalt Sports for Children de gebruikte spullen op bij de Nederlandse scholen. 

4. Ze brengen deze naar onze opslag in Helmond, waar ze worden opgeknapt als dat 

nodig is. Soms maken ze bijvoorbeeld van drie kapotte kasten weer een nieuwe goede. 

5. Als alles in orde is vertrekt de vrachtwagen vol met gymtoestellen en ander 

sportmateriaal. Hij rijdt naar sportverenigingen en scholen in het buitenland die niet 

genoeg geld hebben om zulke spullen te kopen. 

6. Zo helpen ze de kinderen daar om ook goed te kunnen sporten en plezier te hebben. 

HUN SUCCESSEN:  

1. Sinds 2011 is er ruim 2100 m
3
 sportmateriaal vervoerd in zo’n 50 transporten! 

2. Hebben ze een totaal van 225 scholen bereikt in tot nog toe 20 landen! 

3. Kunnen circa 100.000 kinderen wereldwijd naar hartenlust spelen en sporten! 

Alle betrokkenen die medewerking hebben verleend hebben dit pro deo gedaan en er komt 

wat bij kijken, een songwriter, een arrangeur, een opname studio, een opname engineer, een 

assistent engineer,  een filmploeg voor de clip, de NOS (voor het vrijgeven van 

beeldmateriaal), een ontwerper voor CD hoesje, PR en marketingmateriaal, het PSV stadion, 

voetbalclub PSV, De Hertgang Eindhoven, repetitie na repetitie, sponsoren en natuurlijk de 

doortastende aanpak van Kapel De Durbloazers.

 



02-11-2018 
PRINSVERKIEZING CV DE RAMPETAMPERS 

DE FONKEL - De kop is eraf! Het Carnavalsseizoen is begonnen met de 

Prinsverkiezing van CV De Rampetampers. Met bevriende verenigingen 

zoals 't Barrierke, De Kattendonders, OLUM en De Spekzullekes als 

getuige werd de nieuwe Prins van De Rampetampers bekend gemaakt.  

In het seizoen 2018 -2019 zal Prins Werner dun Urste de scepter zwaaien 

bij De Rampetampers. Samen met De Koepelbloazers uit Lierop en de 

HEG hebben wij mede de muzikale ondersteuning verzorgt. 

 

03-11-2018 
OPNAME CLIP PSV-STADION 

EINDHOVEN - In alle vroegte gingen we richting 

PSV-Stadion om de clip op te nemen die het nummer 

"Ik ben Willy en gij René" moet begeleiden. 

Uitgedost in diverse outfits werden opnames gemaakt 

en confetti gestrooid. Er werd gezongen en 

geplaybackt en het toevallige Belgische publiek zong 

het nummer al snel uitbundig mee. 

 

 

09-11-2018 
BEGELEIDING KASSEIEN 

HELMOND - Vrijdagavond begeleiden we de Kasseien 

van de Keiebijters naar de Markt in Helmond om een 

serenade te brengen.  

Komen we niemand minder dan Imca Marina tegen. 

 

 

 

10-11-2018 
PRINSVERKIEZINGEN CV OLUM EN CV DE 
HOUTSE KLUPPELS 

TOV EN GESELDONK - In het bijzijn van diverse 

bevriende verenigingen werden bij CV OLUM en CV De 

Houtse Kluppels de nieuwe Prinsen voor het 

Carnavalsseizoen 2018-2019 bekend gemaakt. Bij OLUM 



zwaait dit jaar Prins Jan dun Derde en bij De Houtse Kluppels Prins Max dun Urste de 

scepter.

 

11-11-2018 
PRINSRECEPTIE CV DE HOUTSE KLUPPELS 

DE GESELDONK - Met een compleet uitgerukte CV De 

Spekzullekes maakten wij, met een dansgarde die van links naar 

rechts het grote podium in beslag nam, indruk op de druk bezochte 

Prinsreceptie van CV De Houtse Kluppels. En daarna was het in de 

foyer nog lekker gezellig op onze muziek. 

 

16-11-2018 
HOUSEWARMINGPARTY MIRANDA EN EDWARD STUTZ 

HELMOND - Op 16 november 2018 kregen Miranda en Edward de sleutel van hun huis aan 

de Herenlaan in Brandevoort. Samen met hen werd het glas geheven en de bitterbal genuttigd 

en daarmee zijn ze nu definitief opgenomen in het Helmondse. 

 

17-11-2018 
CARNAVALSKRAKER EN KOKERBORREL 

ZAAL TRAVERSE - Al om twaalf uur verzamelden we in de Fonkel om onze nieuwe 

blouses te passen en nog een laatste repetitie van de Carnavalskraker door te nemen. Daarna 

direct door naar Zaal Traverse waar we tot onze verbazing als eerste op het programma 

stonden zonder dat we dat wisten maar de Durbloazers laten zich daar niet aan kennen en we 

hebben dan ook de middag met muziek geopend. 

Na alle andere krakers gehoord te hebben waren we zelf aan de 

beurt en hebben Willy en René echt een geweldig optreden 

neergezet. De jeugdjury (wie de jeugd heeft, heeft de toekomst) 

wees ons als winnaar aan, echter bij de (volwassen) jury kwamen 

we niet in de uitslag voor. 

Terwijl het optreden direct door de landelijke media werd 

opgepakt begonnen Willy en René aan een signeersessie van de CD's. Na een intermezzo door 

de Klinkers werd de naam van de nieuwe Prins van de Keiebijters in de koker gestopt en is 

het Prinseroaje begonnen.

 

  



17-11-2018 
JUBILEUM KV DE PIEPKUKES 

NEDERWEERT-EIND - Na twee eerdere mislukte pogingen om een bezoek te brengen aan 

de KV De Piepkukes hebben we hen verrast met een optreden en zijn we onze belofte 

nagekomen. Na een set muziek en de overhandiging van de sjaal hebben we kort daarna onze 

biezen gepakt en zijn we moe maar voldaan huiswaarts gegaan.

 

24-11-2018 
PRINSENBAL CV DE HEIPOORT EN PRINSVERKIEZING CV DE 
SPRUWWEJAGERS 

HELMOND / MIERLO - Eerst brachten wij CV De 

Spekzullekes binnen bij Partycentrum de Molen 

waar CV De Heipoort het Prinsenbal voor Prins 

Don Dion dun Urste vierde met bevriende 

verenigingen. Daarna gingen we direct door naar 

Mierlo om CV De Spruwwejagers te ondersteunen 

bij de verkiezing van hun nieuwe prins. Uit de 

Spruwwekooi kwam Prins Rudie dun Urste 

tevoorschijn. Met na afloop een competitie spijkeren 

werd het gezellig laat. 

 

08-12-2018 
AFSCHEID PRINS PIM 

ZAAL VISSERS - Op gepaste wijze werd er in besloten kring afscheid genomen van Prins 

Pim dun Urste van CV De Spekzullekes. Alle geledingen van de vereniging namen op hun 

manier afscheid van de man die hen het laatste jaar is voorgegaan. Het was niet zo druk maar 

wel zo gezellig. 

 

15-12-2018 
PRINSVERKIEZING CV DE BROUWHAZEN 

ZAAL DE LOOP - We begeleiden deze avond onze ongevederde vrienden van CV De 

Spekzullekes naar het feest van CV De Brouwhazen. Zij kozen deze avond hun nieuwe 

voorganger in Prins Paul dun Urste. Met bezoekende verenigingen als CV De Spekhazen, CS 

De Brandeliers, CV t' Barrierke, CV De Olietrappers , CV De Heipoort en CV De Ao-Kanters 

en op zijn tijd onze kapel in de zaal was het een drukte van belang.

 

  



16-12-2018 
BENEFIETMIDDAG CV DE RAMPETAMPERS 

DE FONKEL - Op zondagmiddag hebben wij de benefietmiddag voor Energy4all 

opgeluisterd bij de Fonkel. 

Nadat de Durbloazers de opening voor hun rekening namen en CV de Rampetampers hun 

woordje hadden gedaan gingen we van start met de schlager van Willy en René "ik ben Willy 

en gij René". 

Hierna was het de beurt aan Hans Eijkemans, 

die voor zijn kleindochter Jenske die lijdt aan 

een energiestofwisselingsziekte, graag de buut 

van de Violist wilde doen. Hij was al 10 jaar in 

dienst bij Andre Rieu niet als violist, wat hij 

graag wilde, maar als chauffeur. 

Daarna was het de beurt aan Applaus ook zij 

kregen de zaal goed mee maar dat was voor hen 

geen verrassing zij wisten dit al want ze hadden 

hun waarzegger bij met zijn glazen bol. Toen 

was het de beurt aan Rob Scheepers uit Sterksel, 

hij had een nieuwe tekst die hij deze morgen pas gemaakt had, dit ging over de dierentuin / 

dierentuintje / zoo kleiner kon het niet. Hij was weer goed op dreef en zijn ervaring bracht 

hem weer naar grote hoogte. 

Na de pauze was het de beurt aan Rob Bouwman als de Taxichauffeur ook hij had de lachers 

weer op zijn hand. Na Rob was Tadaa! aan de beurt zij kregen de zaal flink aan het zingen 

met vele bekende klanken ook de collectebus hebben ze, niet onverdienstelijk, de zaal rond 

laten gaan. 

Als laatste was Berry Knapen aan de beurt als wasmachine monteur dit was echt weer een 

knallend einde van deze middag. Hierna was het de bekendmaking van het bedrag wat was 

opgehaald voor de Stichting Energy4all van €1.900,00. Hierna trokken wij met de vereniging 

naar de bar om daar nog 1 set te maken ter afsluiting van een geslaagde middag.

 

19-12-2018 
EVALUATIEVERGADERING 

DE FONKEL - Tijdens onze jaarlijkse evaluatievergadering, die zoals gewoonlijk gepaard 

ging met een plakje Kerststol, werd ons door een gedelegeerde van de Stichting Sports for 

Children een flesje wijn aangeboden als dank voor de inzet die wij tot nu toe al voor de 

stichting aan de dag hadden gelegd. Verder passeerden diverse zaken de revue. 

 

  



02-01-2019 
NIEUWJAARSRECEPTIE 

SOMEREN-DORP - De Nieuwjaarsborrel was dit jaar ten huize von Joosten tot Joosten in 

Someren-Dorp. Nadat iedereen aanwezig was voor die avond heeft Walter het woord 

gekregen en heeft hij teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruit de wens uitgesproken dat 

onze actie met Willy en Rene goed mag blijven gaan, daarna hebben wij getoast met de wens 

dat iedereen die nu ziek is, of al herstellende, snel beter zal worden.

 

05-01-2019 
PRINSVERKIEZING CV DE SPEKZULLEKES 

ZAAL VISSERS - Met 12 bevriende verenigingen 

op bezoek die veelal compleet aanwezig waren was 

het een drukte van belang op de Prinsverkiezing 

van CV De Spekzullekes in Zaal Vissers. Veel 

verenigingen hadden ook hun dansmarietjes bij die 

allen in de gelegenheid werden gesteld hun dans ten 

uitvoer te brengen. Orkest "De Heeren van" nam 

het stokje over tot de officiële plichtplegingen 

alwaar na het voorlezen van de proclamatie Prins 

Willem-Jan dun Urste werd gepresenteerd als de 

nieuwe Prins der Spekzullekes. Samen met zijn 

Prinses Loes en hun 4 kinderen zullen zij in 2019 

het middelpunt van de Spekzullekes zijn. Daarna 

werd het onder de klanken van het orkest nog lang 

gezellig.

 

06-01-2019 
PRINSRECEPTIE CV DE SPEKZULLEKES 

ZAAL VISSERS - In besloten kring werd door alle geledingen van CV De Spekzullekes de 

nieuwe Prins gefeliciteerd en getoast op een prachtig en Carnavalesk 2019. Tevens hebben we 

als Durbloazers de vorig jaar gevonden das van de Ceremoniemeester van de Keiebijters, die 

inmiddels diverse locaties had aangedaan, teruggegeven aan Edwin Hillen. 

 

 

  



13-01-2019 
JUBILEUMRECEPTIE CV DE HEIPOORT 

DE MOLEN - Vandaag zijn wij op de jubileum receptie van ECV De Heipoort geweest voor 

hun 66 jarig jubileum. Het was een zeer druk bezochte receptie bij Partycentrum de Molen 

voor hun prins Don Dion d’n 1e. Na lang wachten mochten wij samen met de CV De 

Spekzullekes eindelijk naar binnen. Daar hebben al de dansgardes van de Spekzullekes hun 

gezamenlijke dans aan de prins laten zien. 

 Hierna zijn de onderscheidingen uit gewisseld en zijn wij met muziek 

terug de zaal in getrokken waar we nog verschillende nummers 

hebben gespeeld. Toen na gedane arbeid nog genoten van het 

bittergarnituur wat de raad voor ons bewaard had, waarvoor nog onze 

dank. 

 

20-01-2019 
PRINSENRECEPTIES CV DE SPRUWWEJAGERS EN CV DE AO-KANTERS 

MIERLO/HELMOND - Wederom een keer een dubbelprogramma. Dit keer begonnen we in 

Mierlo waar bij CV De Spruwwejagers Prins Rudie dun Urste zijn receptie hield. Nadat we de 

Spekzullekes naar binnen hadden begeleid wilden we in de tent gaan spelen maar daar was het 

zo koud dat we daar vanaf zagen. Daarna door naar CV De Ao-Kanters, met Prins Jeffrie Dun 

Urste, waar het in de Swiftkantine ineens heel druk werd toen de Spekzullekes binnen 

kwamen. Daar was in de tent wel gezorgd voor wat warmte en werd het nog lang gezellig.

 

02-02-2019 
SIGNEERSESSIE WILLY EN RENÉ 

SOMEREN / EINDHOVEN / HELMOND - Ter promotie van onze CD "Ik ben Willy en gij 

René" gingen we vandaag samen met Willy en René op pad met een signeersessie.  

 

In AH Someren, Eetcafë De Verlenging Eindhoven, AH XL 

Helmond en Arie Willems Muziek Helmond kreeg het publiek 

de mogelijkheid een gesigneerd exemplaar van onze CD te 

kopen en daarmee het goede doel "Sports for Children" te 

ondersteunen. En als kers op de taart werden we nog 

uitgenodigd om op het buurtfeest van CV De Oranjebuurt in 

Café 't Huys een optreden met Willy en René te verzorgen. Wat 

we natuurlijk deden, alles voor de goede zaak! 

 

  



02-02-2019 
PETER RAUTENBERGER 60 JAAR 

HELMOND - Onze trompettist Peter Rautenberger vierde in Café de 

Kim aan de Mierloseweg in Helmond het feit dat hij om middernacht de 

leeftijd van 60 jaar ging bereiken.  

Bijna de complete kapel was aanwezig om Peter en zijn vrouw Truus 

met dit heugelijke feit te feliciteren en natuurlijk ging dat vergezelt met 

een serenade. 

 

03-02-2019 
JUBILEUM RECEPTIE CV DE RAMPETAMPERS 

DE FONKEL - Het 55-jarige bestaan van CV De Rampetampers ging niet onopgemerkt 

voorbij. In de foyer werden alle formele plichtplegingen afgehandeld en in de grote zaal was 

het een bruisend feest van hossende mensen en polonaises afgewisseld met optredens van de 

dansgardes en muziek van de talrijk aanwezige blaaskapellen. 

 

08-02-2019 
KLETSAVOND WIJKVERENIGING BINNENSTAD-OOST 

DE FONKEL - Het was weer uitverkocht bij de fonkel. Wederom was het programma niet 

bekend bij het publiek maar toch uitverkocht binnen zeer korte tijd. Deze avond begon zoals 

altijd met de winnende Schlager van het Schlagerfestival van de Keiebijters van Henny van 

Deurzen. Daarna was het meteen top door Rob Scheepers uit Sterksel als dierentuinverzorger, 

hij was weer als vanouds zo goed, daarna kwam Berry Knapen als goeroe hij was bekeerd van 

Christen naar Boeddhist. Daarna kwam Dubbel Trubbel zij kregen de zaal weer aan het 

zingen zo gezellig. 

Na de pauze was het de beurt aan Rob Bouwman als 

taxichauffeur hij was weer in vorm en de zaal deed weer lekker 

mee. Na Rob kwam Rob Scheepers uit Helmond als kampeerder 

hij wist weer met de zaal naar Asten te gaan om daar veel mee 

te maken op de camping. Daarna was het de beurt aan Tadaa! 

samen met hen hebben we nog gezellig zingend de avond 

afgesloten in de zaal. Na hen zijn wij als kapel naar de foyer 

getrokken en daar hebben we nog tot in de late uurtjes 

feestgevierd. 

 
  



10-02-2019 
JUBILEUMRECEPTIE CV DE SPURRIEZEIERS 

STIPHOUT - Vanmiddag zijn wij samen met CV de Spekzullekes naar de jubileumreceptie 

van CV De Spurriezeiers geweest zij bestonden namelijk 55 jaar. Het was er zeer druk, en 

gelukkig hadden ze een hal bij van de Greef Stoffen anders had het er niet in gepast. Nadat we 

samen met de kapel van de Spurriezeiers, de Blue Band en wij even de digitale muziek de 

mond hadden gesnoerd door, terwijl de DJ zijn muziek ging draaien, wij Die Burgwache 

inzetten en hij heel snel door had dat hij dat niet ging 

winnen. 

Daarna mochten wij naar binnen om de Prins te 

feliciteren hierna mochten wij als uitzondering op het 

grote podium, terwijl andere kapellen in het midden 

van de zaal moesten optreden, hebben wij ons laten 

horen met als afsluiting het nummer Ik ben Willy en 

gij René  hierna hebben we nog CD's verkocht en wat 

gedronken.

 

16-02-2019 
SHOW- EN ZWETSAVOND CV DE HOUTSE KLUPPELS 

DE GESELDONK - De avond startte mooi voor de Durbloazers zo werden 

we door De Houtse Kluppels gefeliciteerd met ons 44-jarig jubileum en 

getrakteerd op een vat bier voor onze jaarlijkse zomer-BBQ. Jasper van 

Gerwen begon de avond als eerste kletser en had weinig moeite de zaal 

wakker te schudden met zijn verhaal over het Mens erger je niet toernooi. 

Boy Jansen die bij de Keiebijters in de finale stond werd vervangen door 

Peter van der Maas als lakei. Hij wist Prins Max dun Urste om te toveren in 

Koning Willem-Alexander en hem diverse uitspraken te ontlokken. Met 

Applaus met hun inmiddels bekende programma ging de zaal zingen. 

Rob Scheepers uit Sterksel als Fokke van de Dierentuin begon eerst improviserend sterk tegen 

zijn voormalig werkgever Prins Max. Hij vervolgde met een grandioze klets over de dieren in 

zijn dierentuin. Met Striepke Veur als gevestigde orde op amusement gebied zong de zaal uit 

volle borst mee. Miranda werd nog even in een bontjas gehesen en was het gewillige 

slachtoffer tijdens een nummer van Wim Sonneveld. De 24 rode rozen vielen dit jaar ten deel 

aan de Boswachter van Het Hout. 

Dirk Kouwenberg als tandarts trok het land in met zijn omgebouwde SRV-wagen als mobiele 

tandartspraktijk. Zo behandelde hij menig bekende Nederlander van Ankie van Grunsven tot 

Gordon en Marijke Helwegen. Als laatste kletser trad Hans Eijkemans aan als Hansie die 

tijdens zijn midlife crisis aan het wandelen was geslagen en zelfs de Camino aan zijn 

wandeltochten wist toe te voegen. 

Na een perfect verlopen programma was het na afloop nog lang druk in de foyer waar we nog 

een laatste set ten gehore hebben gebracht.

 



  

17-02-2019 
HEERENZITTING EINDHOVEN EN SUPRISE RIMBO BAND 

EINDHOVEN / GAVIOLIZAAL - Vandaag was het vroeg dag voor ons, we moesten na een 

korte nacht vanmorgen om 09:50 uur bij de Heerenzitting in Eindhoven zijn, voor de try out 

samen met Mark Elbers en Willy en René van de Kerkhof. Nadat wij nog wat hebben kunnen 

drinken hebben we in de ontvangsthal gespeeld. Eerst ter opwarming voor het personeel het 

nummer Links-Rechts wat ze uitbundig mee deden en daarna verschillende nummers voor de 

ontvangst van de gasten. 

Om 12:30 uur zijn we in de grote tent het podium 

opgeroepen om eerst het nummer Brabant te spelen 

samen met Mark en Willy en René als achtergrondkoor 

met aansluitend het nummer Ik ben Willy en Gij René  

met Mark en Walter als achtergrondkoor. Nadat we wat 

gegeten hebben in de binnenstad van Eindhoven zijn we 

naar Helmond gegaan om daar een verrassingsbezoek te 

brengen bij de Rimbo Band voor hun 40 jarig bestaan. 

Daar hebben we het nummer nog eens ten gehore 

gebracht met heel veel plezier. Kortom we hebben weer 

een mooie dag gehad en veel mensen blij gemaakt. 

 

22-02-2019 
KLETSAVOND CV DE SPEKZULLEKES 

ZAAL VISSERS - De avond werd geopend door Willy en René met hun Carnavalsschlager. 

Het amusement Wissiknie uit Deurne brachten langzaam de zaal in de stemming. Freddy van 

den Elzen als vrijgezel wist de zaal aan het lachen te brengen Gevolgd door het super 

amusement van Tadaa! kwam de zaal echt los. Rob Bouwman die als crimineel Ken de Bukke 

zijn buut deed, liet iedereen in de waan dat hij niets had fout gedaan. 

Met Jeroen's Clan kwam de avond tot zijn hoogtepunt. Met af 

en toe zeer scherpe liedjes over bv. de Moffen-Oma brachten 

zij een verfrissend en leuk programma. Peter van der Maas als 

Meester liet zien dat het leven van een onderwijzer niet over 

rozen gaat. Met nog enkele nummers in de foyer werd deze 

kletsavond afgesloten. 

 

23-02-2019 
KLETSAVOND CV DE RAMPETAMPERS 

DE FONKEL - De avond begon zoals gewoonlijk met het voorlezen van de Proclamatie en de 

dans van de dansgarde. Daarna gevolgd door Dolf Schrama als Tontje de schilder die vertelde 

over zijn belevenissen als huisschilder. Daarna kwamen Willy en René met de schlager die 



volop werd meegezongen door het publiek. Niks en un Bietje uit Gemert zongen over de 

slappe friet van de plaatselijke shoarmazaak. Met Rob Scheepers uit Helmond als Joop van de 

Kringloop kreeg het publiek de lach op het gezicht met zijn twidde keus. 

Helga Cornelissen uit Oostrum als Tanja Truckie vertelde 

over haar beroep als vervoerder van varkens, ze knorde er 

leuk op los. De showgroep moest wat eerder aantreden om 

het programma in te laten lopen.  

Met Tadaa! in the house was het zingen geblazen en het 

LaLaLaLa ging het publiek geweldig af. Als laatste kwam 

Rob Bouwman als Ken de Bukke die steeds beter in zijn rol 

als crimineel groeit. Na afloop van zijn buut ging hij nog 

even in op zijn periode met Hers en Dwers waar Prins Werner ook deel van uit maakte. Met 

na afloop nog een kleine sessie in de foyer werd de avond afgesloten.

 

25-02-2019 
OPTREDEN VERONICA INSIDE 

HILVERSUM - Het was half vier toen we richting Hilversum vertrokken. We hadden 

afgesproken om te verzamelen bij Cafetaria Goal! in Hilversum wat op loopafstand van het 

Mediapark was gelegen. Nadat iedereen wat had gegeten en genoten van een heerlijke Sundae 

vertrokken we richting de opname studio. Om 19:00 uur kregen we 2 kleedkamers 

toegewezen om de schmink bij te laten werken. 

Daarna nam de opnameleider 

ons mee de studio in en 

hebben we nog even wat 

kleinigheden gerepeteerd 

zoals het applaudisseren. 

Tijdens de opname van het 

programma werd regelmatig 

geschakeld naar Willy en 

René om eventueel 

commentaar op en over PSV 

en om de aandacht op de CD 

te brengen. Na het laatste blok 

traden Willy en René samen 

met Irma en Erica op en 

hebben wij ons best gedaan 

een en ander te begeleiden. 

 

27-02-2019 
DAUPFIST CV DE HOUTSE KLUPPELS 

DE GESELDONK - Bij het Daupfist van CV De Houtse Kluppels zijn bijna alle Prinsen van 

Helmond en Mierlo gedoopt. De avond begon rond 20:00 uur en de zaal was al goed gevuld 



toen wij de vereniging naar binnen hebben geblazen. Na de Rucki Zucki en dat hun 

dansgardes hadden gedanst is meneer Pastoor met zijn twee misdienaars en twee dopers  op 

het podium gekomen. Toen mochten de eerste zeven Prinsen naar boven komen om gedoopt 

te worden. 

 

In de pauze naar het tweede blok hebben Willy en René hun schlager ten gehore gebracht 

gevolgd door nog een blok van zeven Prinsen. Toen deze allemaal op hun kop in de bak met 

water waren gegaan heeft de DJ het even op zich genomen. Hierna zijn de laatste Prinsen aan 

de beurt met als laatste Prins Max dun Urste van de Kluppels zelf en deze gaat ook meestal tot 

en met de schouders in de bak. Hierna hebben wij nog een feestje gebouwd samen met alle 

aanwezigen en bleef het nog lang onrustig op het Hout. 

De Prins van CV De Heipoort was afwezig doordat zijn vrouw bij een ernstig ongeval was 

betrokken. Prins Don Dion is later door de Houtse Kluppels alsnog gedaupt wat hij zeer 

emotioneel onderging maar zeer wist te waarderen.

 

01-03-2019 
CARNAVALSVRIJDAG 

HELMOND / SON EN BREUGHEL / MIERLO - 

Carnaval valt vroeg dit jaar, op de eerste dag van de 

lente begonnen we met het bezoeken van de scholen 

in Rijpelberg en Brouwhuis. Met de Rakt, 

Talentrijk, Talentrijk 2, De Straap en de Vlier 

werden door de CV De Spekzullekes 

bliksembezoekjes afgelegd om de jeugd getuige te 

laten zijn van de start van Carnaval 2019.  

Daarna gingen we als kapel door naar de Emiliusschool in Son en Breugel, een school voor 

speciaal onderwijs, waar de zoon van Han, Prins Stijn en zijn Prinses Eva, de scepter 

zwaaiden. 



Daarna snel door naar Mierlo voor het aanbieden van de Durbloazers vlag aan Prins Willem 

van de Spekzullekes die het hoogste punt bij de bouw van zijn nieuwe huis had bereikt. Daar 

gaven ook CV De Kersepit acte de presence, luidt toeterend in een Cabriobus. Daarna een 

huisbezoek aan onze zieke Louis die we verrasten met een serenade en ook hij kreeg onze 

nieuwe vlag aangeboden. Bij Peter en Erica stond voor ons allen een heerlijke Italiaanse 

maaltijd te wachten die er bij een ieder goed in ging. Met het Jeugd van Toen bal opende De 

Spekzullekes de Carnaval voor de ouderen. Zij werden getracteerd op een optreden van Willy 

en René en van kletser Jorlan Manders als de Pechvogel en natuurlijk de Durbloazers met een 

stukje muziek. De kop is eraf, de Carnaval kan LOS!

 

02-03-2019 
CARNAVALSZATERDAG 

HELMOND / ROSMALEN / STIPHOUT - En weer was het vroeg dag. Om 08:30 uur gingen 

we op de door een trekker getrokken Prinsenwagen van de Geseldonk naar het huis van Prins 

Max dun Urste op de Burgemeester Krollaan. Daarna trokken we terug naar een volle 

Geseldonk alwaar een grandioos Carnavalsontbijt was opgedekt. Nadat we onze buikjes rond 

hadden gingen we in onze speciale "Ik ben Willy en gij René" Schoolbus richting Zaal 

Vissers waar we op traditionele wijze de Carnaval hebben geopend. Daarna richting Hotel 

West-Ende om de stadscarnaval mee te openen. Op het grote podium brachten Willy en René 

vergezeld door Irma en Erica, voor de eerste keer die dag hun schlager. 

Toen bracht onze gele bus ons naar Rosmalen waar 

in eerste instantie een diner werd genuttigd. Daarna 

traden we als kapel buiten op het podium op en 

daarna in Zaal De Kentering een set met Willy en 

René. Met een uitbuik dipje stapten we weer in de 

bus richting Stiphout waar we in Zalencentrum De 

Smed een lange set op een warm podium maakten 

gevolgd door wederom onze schlager. Verder door 

naar het Kei-Oranjefeest in Zaal Traverse waar 

Willy en René nog even snel acte de presence 

gaven. Als laatste bracht de bus ons terug naar De Geseldonk alwaar bleek dat er bij menigeen 

de pijp leeg was. Dan maar direct door naar René en Marianne waar de bitterballen al in het 

vet lagen. Het was een zware dag maar wel erg gezellig.

 

03-03-2019 
CARNAVALSZONDAG 

HELMOND / MIERLO - De dag van de Grootste optocht van het Zuiden. Velen van ons 

hadden optocht verplichtingen en gingen met hun muziekgezelschap mee. Het weer was 

redelijk, een beetje nat en niet te koud.  

  



 

De overigen die niet aan de optocht mee moesten 

doen stonden aan de Steenweg het talrijk aanwezige 

publiek te vermaken met nummers als Dog of the 

Baker.  

Na de optocht was het verzamelen bij Sporthotel 

HUP in Mierlo, voor ons relax momentje tijdens de 

Carnaval, daar gingen we steengrillen en bowlen. 

Daarna brachten we nog een bezoekje aan CV De 

Spruwwejagers in Zaal de Weijer in Mierlo waar we 

even een stukje muziek hebben gebracht.  

Met na afloop nog effe op de ballen bij Miranda en Edward zat deze rustige Carnavalsdag er 

alweer op.

 

04-03-2019 
CARNAVALSMAANDAG 

MIERLO / HELMOND / EINDHOVEN - Ook op de maandag een gescheiden programma in 

verband met optocht verplichtingen in Brouwhuis van enkele leden. De overigen gingen met 

Willy en René en Irma en Erica op de Eier in de Weijer waar zij tijdens de boerenbruiloft hun 

optreden verzorgden. Daarna door naar de Auw Fiepen in de aula van het Jan van Brabant 

College. Beide groepen waren nagenoeg op dezelfde tijd klaar en samen gingen we naar het 

Mizunalleplein waar we even deelnamen aan het Prijsbloaze en Willy en René  weer 

schitterden. Via een onorthodoxe route bracht de bus ons naar Eetcafé De Barrier waar we 

snel een diner tot ons namen.  

En direct weer door naar het Fijnfisjenie! Café van Omroep Brabant waar Willy en René hun 

schlager brachten en wij twee korte optredens mochten verzorgen. Daarna door naar de Salon 

op het Wilhelminaplein in Eindhoven. Hier was het zo druk dat er geen mogelijkheid was om 

ons programma te brengen. Dan maar naar Mierlo alwaar in de Backstage Barber Pub een 

kapellenfestival werd gehouden. Ook daar deden Willy en René hun act en mochten wij ook 

een set spelen. Na nog even te hebben nageborreld gingen we terug naar Peter en Erica waar 

we op de eier gingen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05-03-2019 
CARNAVALSDINSDAG 

HEESWIJK-DINTHER / HELMOND - Vandaag 

trokken we naar het Snertbal in Heeswijk-Dinther 

waar we meededen aan een kapellenfestival. In 

drie zalen traden de diverse kapellen op en zetten 

hun beste beentje voor. De show van Heavy 

Hoempa met nummers van AC/DC en Metallica 

was van uitzonderlijke klasse. 

Na het festival gingen we voor een rustmomentje naar Peter en Erica waarna we door gingen 

naar het Aziatisch Restaurant Lotus in Brouwhuis waar we ons diner nuttigden. Vanaf daar 

was het niet ver lopen naar CV De Spekzullekes waar we een laatste set brachten ter afsluiting 

van de Carnaval. En door naar CV De Houtse Kluppels om ook daar de Carnaval met de 

vereniging af te sluiten. Daarna hebben we nog een klein feestje gebouwd en werd er op 

emotionele wijze afscheid van elkaar genomen. 

De Carnaval zit er op, het was een hele tour !! 

 

 

 


