
JAARVERSLAG SEIZOEN 2021-2022 DE DURBLOAZERS 

 

01-03-2021 

FELICITATIE BLUE BAND 

THUIS - Met wederom een Teams meeting hebben we als Durbloazers ons best gedaan om 

een leuke felicitatie te maken voor het 25-jarig jubileum van de Blue Band Helmond. 

 

26-04-2021 

LINTJE VOOR WALTER JOOSTEN 

SOMEREN - In de ochtend 

van 26 april werd onze 

Coördinator Walter Joosten 

verrast door een bezoek van 

de Burgemeester van 

Someren Dilia Blok die hem 

namens de Koning een lintje 

opspeldde voor zijn 

verdienste aan de 

gemeenschap. 

Hij was van 1993 tot 2002 

Drummer van Kinderkoor De 

Dauwdruppels uit Someren en 

medeverantwoordelijk voor 

de organisatie van de repetitie 

met combo van het zonder 

bestuur opererende koor. 



Tevens was hij van 1998 tot 2011 bestuurslid, voorzitter en muzikant bij Jongerenkoor La 

Finessa uit Someren-Eind. 

Van 2004 tot 2013 Voorzitter van Buurtvereniging De Haspel in Someren-Eind. 

Van 2002 tot 2010 Bestuurslid van Carnavalsvereniging De Durdawwers uit Helmond met de 

portefeuille Hofkapel. 

En in juli 2020 vierden we zijn 40 jaar lidmaatschap van Blaaskapel De Durbloazers, voor 

zijn Coördinatorschap en verantwoordelijkheid voor de functionele organisatie. Met name bij 

onze kapel was hij verantwoordelijk voor en medebedenker van evenementen als de 

Fundraise actie voor Sports for Children waaronder het maken van de CD met Willy en René 

van de Kerkhof, Fundraising voor de Rimboband en voorvechter voor het Cultureel erfgoed 

Carnaval in Helmond e.o. 

Al met al een veelzijdig mens met het hart op de juiste plaats die deze onderscheiding meer 

dan eens verdiend. 

 

16-06-2021 

OPSTARTBIJEENKOMST 

DE FONKEL - Na eerst ruim drie kwartier wachten op onze Coördinator, met nieuwe knie, 

kon de vergadering uiteindelijk toch beginnen. Sinds september 2020 was dit onze eerste 

bijeenkomst. Walter dankt voor zijn Koninklijke onderscheiding en de mensen die dit 

mogelijk hebben gemaakt. De jaarlijkse BBQ is nog even problematisch inzake Corona, 

voorgesteld wordt dit te verzetten naar 4 september. De aspirant leden Wendy en Bjorn 

worden bij acclamatie aangenomen. CV De Spekzullekes gaan verhuizen naar de Zonnesteen, 

hun Prinsbekendmaking zal in de Cacaofabriek plaatsvinden. Begin september beginnen we 

weer met de repetities. Erwin en Edward en Miranda zijn inmiddels verhuisd. UBO wordt 

uitgezocht door Peter. Jürgen is rustend lid en kan altijd worden opgeroepen. Uniformen 

commissie moet tijdig beginnen met inventarisatie en nieuwe kleding. De website wordt 

aanhouden. Tijdens Prinsrecepties zullen we muziek in zijzaaltjes blijven maken en er wordt 

gezocht naar meer loopmarsen. De vergadering sluit tijdig i.v.m. de Corona Horecasluiting. 

 

04-09-2021 

SMOKED BBQ 

SOMEREN - De aftrap van het nieuwe seizoen vond 

plaats in de tuinen van Joosten tot Joosten in Someren. 

Met een speciale Smoked BBQ die er uitzag als een 

oude Stoomtrein werd een voortreffelijke culinaire 

avond verzorgt door Koen en Jan van de Sande. Met 

een aperitief van mango werd de avond geopend, er 

volgden nog drie heerlijke voor- en tussengerechten 

zoals een carpaccio, garnalen en een pittige kapsalon.  



Daarna werd de groep verrast door een optreden van Erik Mulder als Kareltje van het kamp. 

Dit optreden was door Yvonne gesponsord. Het hoofdgerecht van Tomahawk vlees met 

gebakken aardappels en salade was perfect. Menigeen deed zich nog tegoed aan een kluif van 

dat vlees. Met als toetje een hangop met mango en chocolade kon de avond niet meer kapot. 

Voor de laatste der Mohikanen werden er ook nog enkele snacks bereid. Als de rest van het 

seizoen ook zo gaat verlopen als deze avond kunnen we ons op een knallend seizoen 

voorbereiden. 

 

02-11-2021 

“DURDAWWER” WIL SCHRAMA OVERLEDEN 

HELMOND - TORREVIEJA SPANJE - Vanmiddag 2 november 2021 

heb ik het droevige bericht ontvangen dat Willibrordus Martinus 

Quirinus (Wil) Schrama is overleden. 

Ten tijde dat De Durbloazers nog de hofkapel was van CV De 

Durdawwers was hij (sinds de tachtiger jaren) lid van deze 

Carnavalsvereniging. 

Samen met zijn vrouw Betsie (welke ook in diverse commissies zat) 

zoon Dolf en schoondochter Heidi was het een graag geziene familie 

binnen de vereniging en in het clubgebouw De Kamenij. 

Wil is, buiten gewoon lid en lid van de Raad van 11, ook als trotse 

Prins Wil dun Urste en Grootvorst de CV De Durdawwers voor mogen 

gaan en heeft veel werk verricht als secretaris en bestuurslid. Hij was 

een fervent supporter van de Muziekkapel en dat schoof hij zeker niet onder stoelen of 

banken, maar hij kon ook stilletjes genieten van de muziek en de sfeer daar omheen. 

Kortom Wil Schrama heeft zijn sporen meer dan verdient binnen CV De Durdawwers. 

Wil is 73 jaar mogen worden, onze condoleances gaan uit naar de familie, vrienden en 

kennissen. Wij wensen eenieder veel sterkte in de moeilijke tijd die komen gaat. 

 

06-11-2021 

PRINSVERKIEZING CV DE HOUTSE KLUPPELS 

GESELDONK - Na een correcte QR controle aan de ingang waar iedereen 

werd voorzien van een polsbandje werd het gezellig druk tijdens de 

Prinsverkiezing van de Houtse Kluppels. Diverse Mierlose en Helmondse 

Carnavalsverenigingen gaven acte de presence. Na diverse functie 

wisselingen zoals Vorst en Grootvorst ging toch de meeste aandacht uit 

naar de verkiezing van de nieuwe prins. 

Na een zoektocht via Vinder! werd als meest geschikte persoon voor de 

60ste Prins van de Houtse Kluppels Prins Patrick dun Urste gepresenteerd. 

Met de DJ en de band Bag on Wheels werd er voor het eerst sinds anderhalf 

jaar weer een gezellig feestje gebouwd. Daarna zijn we nog in grote getale op de bitterballen 

bij Miranda en Edward geweest. 



 

07-11-2021 

PRINSRECEPTIE CV DE HOUTSE KLUPPELS 

GESELDONK - We begonnen aan deze lange dag met 

het begeleiden van de Klein Houtse Kluppelkes naar 

het kerkplein waar hun nieuwe Prins Luuk werd 

bekend gemaakt en het Houts Kluppelke voorzien 

werd van een warme das. 

Bij terugkeer in de Geseldonk konden we diverse 

keren spelen in de zaal op het podium om de talrijke 

aanwezigen in Carnavalsstemming te brengen en hebben we diverse verenigingen, zoals De 

Spurriezeiers, De Spekzullekes en De Sruwwejagers, begeleid naar het receptie gedeelte. Na 

een gezamenlijk slotakkoord met Ragazzi werd de receptie stipt op tijd afgesloten. 

 

12-11-2021 

AFGELASTINGEN 

HELMOND - In verband met Corona gerelateerde problemen binnen onze kapel hebben we 

helaas moeten besluiten onze toegezegde medewerking aan de Crematie van Wil Schrama en 

de Prinsverkiezing van CV OLUM te moeten annuleren. 

 

04-02-2022 

AFGELASTINGEN 

HELMOND - De drie grootste Carnavalsverenigingen van Helmond, de Keiebijters, Houtse 

Kluppels en Spekzullekes, hebben te kennen gegeven hun programma voor Carnaval 2022 te 

hebben AFGELAST. De voorwaarden om het Stadscarnaval goed te organiseren zijn er niet 

of worden op een dusdanig laat tijdstip bekend gemaakt dat organiseren niet meer kan. 

 

16-02-2022 

OPNAME OMROEP HELMOND 

HELMOND - Voor "Dit is Helmond" hebben wij medewerking verleend aan een programma 

voor Senioren. Er waren opnames van een tweetal nummers die het programma gaan afsluiten 

in Carnavalssfeer. Dus houd de uitzending van "Dit is Helmond" in de gaten en anders is het 

te vinden op Facebook en Youtube. 

 

 



20-02-2022 

OPNAME OMROEP ORO 

HET RIJTVEN DEURNE - Wij hebben onze medewerking 

verleend aan de opname van Omroep ORO die voor de 

bewoners van het Rijtven en andere ORO locaties een 

Carnavalsmiddag hebben opgenomen om deze met Carnaval 

2022 te vertonen. 

Samen met de Amusementsgroepen Tadaa!, De Skoepies, 

Illusionist Bart Verhees en de Carolientjes, de Kletser Rob 

Bouwmans als Taxi Chauffeur en de Moppentappers Tim,  

Maikel, Karel en Joke van het Rijtven hebben we er een mooie opname van weten te maken. 

 

26-02-2022 

CARNAVALSZATERDAG 

HELMOND - Carnavalszaterdag begon al vroeg dit jaar. Rondom tien 

verzamelden we om een tweetal jubilarissen van onze club in het 

zonnetje te zetten. Yvonne van Onzenoort-Wilms en Jurgen Wilms 

waren beide al meer dan 25 jaar lid van de Durbloazers. Nu werd de 

kans gegrepen na de Corona periode hen hun welverdiende Zilveren 

Insigne op te spelden. Jurgens echtgenote José, vroeger ook 

Durbloazers lid, had de festiviteiten goed voorbereid en geheim weten te houden. Onder de 

klanken van de kapel voorzien van een hapje en drankje werd dit heugelijke feit luister 

bijgezet. 

Daarna vlug door naar de Houtse Kluppels alwaar we werden opgewacht door de vereniging 

om met hen samen hun Prinsen op te halen en naar De Geseldonk te begeleiden. Eerst gingen 

we naar Jeugd Prins Luuk dun Urste en daarna naar Prins Patrick dun Urste om vervolgens 

naar het Kluppelke te gaan waar wederom geproost werd op de start van het Carnaval 2022. 

Daarna door naar de Geseldonk waar het talrijke publiek voor het Jeugd Matinee stond te 

trappelen om naar binnen te gaan. 

In Stiphout hebben we bij CV de Spurriezeiers een tweetal sets gespeeld en genoten van een 

heerlijk diner bestaande uit Nasi of Stampot. Vervolgens door naar de jubilerende vereniging 

CV de Kolderstralen in Eindhoven waar we tot in de late uurtjes feest gevierd hebben. 

 

 

 

 

 



Carnavalsserenade De Durbloazers voor jubilerende broer en zus;  

‘Wat een mooie dag’ 

 

Broer en Zus Jurgen en Yvonne Wilms zijn 25 jaar lid van De Durbloazers en krijgen van de 

blaaskapel een serenade aan huis. © René Manders/DCI Media 

 

HELMOND - (Ine van Hal 27-02-22, 09:30 Bron: ED) Er is al vroeg leven in de brouwerij op 

carnavalszaterdag in Helmond: in vol ornaat trekt blaaskapel De Durbloazers om 10:00 uur 

door de Professor Dondersstraat. Niet om een carnavalsactiviteit op te luisteren, maar om een 

serenade te brengen aan hun 25-jarige jubilarissen: broer en zus Jurgen en Yvonne Wilms. 

 

Broer en zus Wilms zijn al zo'n 27 jaar lid van De Durbloazers. Door lockdowns, Corona en 

andere verplichtingen had het heel wat voeten in de aarde om ze samen te kunnen huldigen 

tijdens een repetitie-avond, zoals gepland. Uiteindelijk verrassen De Durbloazers hun 

jubilarissen maar met een serenade en huldiging op carnavalszaterdag. 

Mooier kan het niet zijn: de Coronamaatregelen zijn overboord, iedereen is in 

carnavalsstemming, de zon schijnt en de jubilarissen zijn totaal verrast. 

 

De serenade vindt plaats voor de woning van Jurgen Wilms. Yvonne van Onzenoort-Wilms 

blijkt uitgenodigd te zijn met de smoes dat haar broer verrast zou worden. Zij is zichtbaar 

geëmotioneerd als ze in de gaten krijgt dat de muzikale surprise ook haar ten deel valt. 



Coördinator Walter Joosten van De Durbloazers spreekt het tweetal toe en overhandigt de 

jubilarissen een speldje. 

 

Lees onder de foto hoe Yvonne Wilms als jong meisje bij de kapel kwam. 

 

In de ochtend toog blaaskapel De Durbloazers op weg naar het huis van Jurgen Wilms om 

daar twee jubilarissen te fêteren. © René Manders/DCI Media 

 

Net als haar 44-jarige broer is de 43-jarige Yvonne op jonge leeftijd al lid van De 

Durbloazers. ,,Wij houden allebei van muziek en gezelligheid. Dat ik als zestienjarig meisje al 

bij de club mocht heb ik aan clublid Gerrit te danken”, vertelt Yvonne. ,,Hij hield een oogje in 

het zeil en zorgde ervoor dat ik altijd veilig thuiskwam.” 

 

Yvonne is begonnen bij De Durbloazers als bekkenist, heeft een tijdlang trombone en fluit 

gespeeld en de laatste jaren is de piccolo haar instrument. Ze heeft zich het afgelopen jaar 

vanwege Corona op de achtergrond gehouden bij de kapel. ,,Maar nu ze hier zo staan te 

spelen krijg ik weer zin om mee op pad te gaan. Het kan niet beter; na twee jaar is het weer 

carnaval en het weer is super. Wat een mooie dag.” 

 

Ook trompettist Jurgen Wilms heeft zijn activiteiten binnen De Durbloazers op een laag pitje 

staan, hij is sinds twee jaar reserve-lid. ,,Mijn kinderen werden groter en wilden zelf carnaval 



vieren. Ik wil er nu voor ze zijn, maar deze mannen zijn nooit uit mijn gedachten. Het is een 

fantastische club.” 

Hij vertelt hoe hij als kleine jongen De Durbloazers zag spelen op een platte wagen op de 

Markt in Helmond. ,,Ik wist meteen, dat wil ik ook. Muziek maken is leuk, maar samen 

muziek brengen en mensen blij maken is het allermooiste.” 

 

27-02-2022 

CARNAVALSZONDAG 

HELMOND - De oude drieëenheid (Burgemeester, Wethouders en Pastoor) kwamen op 

zondagochtend bijeen in de Luciakerk in Mierlo-Hout. Pastoor Pieter Scheepers had de 

Carnavalsverenigingen Houtse Kluppels, het Barrierke, de Kwietkedieten en de Brandeliers 

bij elkaar geroepen voor de Carnavalsmis. 

Het was dan ook volle bak en de Pastoor maakte daar 

dankbaar gebruik van door iedereen zijn of haar plaats te 

laten ontdoen van stof. Met veel humor werd de mis gedaan 

en op muziek van Jingle Bells volgde de Pastor(p)raat. Jong 

en oud van de de Houtse Kluppels deden de lezingen en de 

Durbloazers zorgden voor de muzikale ondersteuning. 

Daarna hebben we in de Geseldonk gebruik gemaakt van de 

kleine lunch die daar werd aangeboden. En vervolgens maar 

meteen door naar CV de Kwietkedieten die in Zaal de 

Koning hun Carnavalsmiddag vierden. Ook daar hebben we 

onze muzikale bijdrage geleverd. 

Op naar CV de Dwersklippels in Nuenen die in het Park op de kiosk een kapellen meeting 

hadden georganiseerd. Ook daar hebben we ons beste beentje voor gezet. Tijd om de 

inwendige mens te gaan versterken bij Restaurant Nikos in Mierlo. En nu we toch in Mierlo 

waren beland zijn we verder gegaan met feesten bij CV de Spruwwejagers daarna nog even 

naar Bjorn Lijten om daar de worstenbroodjes nog even op te maken. 

 

  



28-02-2022 

CARNAVALSMAANDAG 

NUENEN - Vandaag begeleiden we de Oud-Prinsen van CV de Dwersklippels bij hun 

kroegentocht door Nuenen. Het diner werd vandaag verzorgd door Peter en Erica in 

Brouwhuis. Daarna zijn we Carnaval 2022 af gaan sluiten bij de Houtse Kluppels in de 

Geseldonk. Met natuurlijk nog even op de bitterballen bij Edward en Miranda. 

 

01-03-2022 

CARNAVALSDINSDAG 

HELMOND - Vandaag geen Carnavals activiteiten in het Helmondse. 

 

 


