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Het Clubblad van Stompcity Music Leidschendam komt vier keer per jaar uit in de  

maanden: maart - juni - september - december 
 

Repetitieavonden: 

De Blaasbalgen, dinsdagavond 19.30 uur  t/m 22.00 uur. 

De Blaasknarren, maandagavond 20.00 uur  t/m 22.00 uur. 

Clubhuis “De Vrolijke Noot” Oostvlietweg 19 Leidschendam 
 

Bankrekening ten name van Stompcity Music. 

IBAN: NL65RABO0170687554  BIC: RABONL2U 

Kamer van Koophandel: nummer 27180004 
 

Homepage-adres: www.feestkapel.nl 

Webmasters: Linda Koomen en Mark van Niel  

E-mail: info@deblaasbalgen.nl 

Voorzitter  
 Karel Boers 
 06-10221522 
 voorzitter@deblaasbalgen.nl 
 

Secretaris 
 Mark van Niel 
 06-15280378 
 secretaris@deblaasbalgen.nl 
 
Penningmeester 
 Linda Koomen 
 06-55336869  
 penningmeester@deblaasbalgen.nl 
 
Manager  
 Bert Strijk 
 06-22314485  
 manager@deblaasbalgen.nl 

Promotie 
promotie@deblaasbalgen.nl 
Vacant 
 
 
Fanclub 
 Mart Roozenburg 
 06-18425084 
 fanclub@deblaasbalgen.nl 
 
 

 

Postadres: 

Postbus 163, 

2260 AD  Leidschendam 

 

 

 

 

Ereleden: Arie van Rijswijk † 

 Arjan Hinkenkemper 

 Saskia Hinkenkemper 

 John van Ree 

Play in Stompcity Music 
Zaterdag 7 oktober 2017 
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Voor Feestkapel De Blaasbalgen en De Blaasknarren 
Voor informatie: fanclub@deblaasbalgen.nl 
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Van de voorzitter 
 
 

Het vorige bericht van de voorzitter schreef ik 

toen het ijzig koud was. Met dit stukje is het tro-

pisch warm. Over tegenstellingen gesproken! 

 

De optredens van beide kapellen gaan prima, De Blaasknarren krijgen 

fantastische juryrapporten bij het festival in Hulst en de rolstoelvierdaag-

se in Zoetermeer was een gezellig optreden. Soms met wat ondersteu-

ning vanuit De Blaasbalgen en zelfs Bart (instructeur van De Blaasknar-

ren) heeft zijn partijtje op de sousafoon meegespeeld. Een mooie samen-

werking noem ik dat. 

 

De Blaasbalgen staan na het trainingsweekend steeds steviger op hun 

grondvesten. Nieuwe muziek in een nieuwe set, het klonk weer lekker 

tijdens de optredens die we hebben gehad. Hillegom, Doorn, Roosen-

daal, Pijnacker en Zoetermeer.  

 

In de galerij van “leden van verdiensten” hebben we Kees Guldenmundt 

toegevoegd. Kees heeft zich achttien jaar met verve ingezet voor de ver-

eniging en dat was voor hem een vanzelfsprekendheid.  

Er gebeuren mooie dingen in de vereniging en zo gaan we richting een 

welverdiende zomerstop. Maar voordat het zover is gaan De Blaasbal-

gen nog een feestje maken in Almelo bij de taptoe in het Polman Stadion 

en het dweilfestival in Zevenbergen bij de Notenkrakers. 

 

Fijne vakantie. 

 

Karel Boers 



Muziekvereniging Stompcity Music Leidschendam  

Oostvlietweg 19 A 
2266 GM  Leidschendam 
Telefoon  070 – 419 07 36 
Telefax    070 – 327 55 80 
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Heeft u nog ideeën of leuke stukjes voor het clubblad? 
Neem dan contact op via secretaris@deblaasbalgen.nl 

 
 
 
 
 
 

 
Wilt u een advertentie plaatsen in ons leuke clubblad? 
Neem dan contact op via promotie@deblaasbalgen.nl 
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Kees Guldenmundt benoemd tot “Lid van Verdienste” 
 
Ere wie ere toekomt! 
Gisterenavond was niet zomaar een repetitie van De Blaasbalgen, onder 
valse voorwendselen was zeer gewaardeerd oud-lid Kees Guldenmundt 
naar De Vrolijke Noot gelokt. 
 
Kees is meer dan 18 jaar lid geweest van onze overkoepelende vereni-
ging Stompcity Music en heeft al die tijd zijn steentje meer dan bijgedra-
gen. Zo is hij onder andere verantwoordelijk voor het ontwerp van de lo-
go’s op de grote trom en achterzijde van de kleding maar ook de omsla-
gen van de eerste clubbladen komen van zijn hand. 
Buiten dat is Kees iemand die altijd voor een ander klaar staat, van een 
wijntje en een sigaartje houdt en in 18 jaar heeft hij niet meer dan 5 op-
tredens gemist. 
 
De vereniging wil hem dan ook graag bedanken voor zijn inzet als lid 
vanaf het eerste uur, als opleider van vele muzikanten en als betrouwba-
re blazer van de upper-upper-lead partijen. 
Gezien dit alles is er met veel waardering besloten om Kees Gulden-
mundt zeer verdiend te benoemen tot “Lid van Verdienste”! 
Gisterenavond was het dan zover, aan de bar verzamelden zich enkele 
Blaasknarren, oud-leden en Kees wist nog steeds helemaal van niets. 
Kees werd uitgenodigd om naar voren te komen en tezamen met zijn op-
volgster Alissa haar inschrijfformulier in te vullen. Alissa, welkom bij De 
Blaasbalgen! Hierna volgde de uitreiking van de oorkonde en het onthul-
len van het schild. Kees was zichtbaar verrast door al deze verrassingen. 
Natuurlijk heeft hij ook nog een laatste maal zijn nootjes meegeblazen, 
waarna we met een rood wijntje de succesvolle avond hebben afgesloten 
aan de bar. 
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Kees Guldenmundt door de jaren heen 
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Blaasinstrumenten en reparaties 
www.atelierpfeiffer.nl 
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Bloemencorso Hillegom 
 
Daar staan we dan in onze witte polo en lange broek, klaar om af te rei-
zen naar Hillegom. Mooi mis, er is geen druk genoeg in de bus. Een 
luchtslang onder de stoel is losgeraakt en dat maakt een stevig kabaal. 
Met toegesnelde hulptroepen is het euvel snel verholpen en vertrekken 
we met enige vertraging. De reis gaat voorspoedig tot we de grote weg 
verlaten. Dan staat heel Holland in de file richting het bloemencorso. Wim 
weet de bus aardig van de file af 
te houden maar dan lopen we 
toch eindelijk in Beinsdorp vast.  
 
Even na één uur komen we aan 
bij hotel Flora, onze thuisbasis 
voor vandaag. Snel uitpakken 
voor ons eerste setje in de zon. 
Al slenterend door de straat van 
hotel naar het pleintje bij de 
kerk, spelen we diverse muziekjes. Het is nog rustig. De trombones zijn, 
met Marco in hun midden, voor het eerst met 5. En dat is goed te horen!  
 
In de pauzes drinken we heerlij-
ke drankjes in de zon ter ver-
koeling en om de dorst te les-
sen. Het wordt alsmaar drukker 
en drukker. De interactie met 
het publiek lukt ook dit jaar 
weer, nee we zijn het nog niet 
verleerd. Uiteindelijk moesten 
ook wij achter de dranghekken 
om het corso te laten passeren. 
Voor ons het teken om te stoppen en op huis aan te gaan. We hebben 
veel gespeeld en veel gelachen, kortom de kop is er weer af. 
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HENDRIKS BELASTINGADVISEURS BV 

 
           

          De bouwsteen voor uw fiscale zaken 

Voor ondersteuning en advies betreffende alle zaken op het gebied van 
administratieve en fiscale dienstverlening. Vooral het MKB,  
directeur-grootaandeelhouders en hun besloten vennootschappen, vrije 
beroepers en particulieren kunnen met al hun fiscale vragen uitstekend 
bij ons terecht. 

Geestbrugweg 46 
2281 CM  Rijswijk 
T: 070-3194363 
F: 070-3077583 
E: info@rbhendriks.nl 

 

Computer Service Centrum 

Onze service, uw oplossing 

HET ADRES VOOR 100 % SERVICE 

•Assembleren PC’s in eigen huis. Geheel voor u op 
maat gemaakt tegen concurrerende prijzen voor 

particulier en MKB. 
 

•Gratis thuisbezorgd in de regio. 
•Repareren alle merken PC’s ook aan huis. 

 
•Aanleggen netwerken. 

•Onderhoud pc. 
•Verwijderen en schonen van virussen. 

Bruinings Ingenhoeslaan 76 - 2273 KS Voorburg 
Tel 070-3692536 - www.computerservicecentrum.nl 

 



Muziekvereniging Stompcity Music Leidschendam  

12 

Mystery Set Dorst 
 
Op zaterdag 21 april 2018 was ons een eervolle uitnodiging toebedeeld 
om deel te nemen aan een jaarlijks terugkerend dweilfestival, genaamd 
`Mystery Set Party 2018`, georganiseerd door Dweilorkest DORST 
Mijdrecht. Hieraan deden vijf orkesten mee, met name De Furietoeters, 
Blaasvaak, De Damstampers, De Blaasknarren en uiteraard DORST him-
self. 
 
Er werd verzameld bij de Vrolijke Noot en rond 20:00 uur vertrok de bus 
richting De Notenkraker, het clubgebouw van DORST. Bij binnenkomst 
werden wij hartelijk ontvangen met een lekker bakje koffie of frisdrankje, 
waarna DORST het festival opende met hun openingsset, waarop het 
muziekfeest volledig los kon gaan. En een muziekfeest was het, want ie-
dereen had zich goed voorbereid op hun nieuwe set(s) voor 2018 en de 
sfeer zat er al gauw goed in. Regelmatig liep er spontaan een polonaise 
door de zaal. Ook was er een dj aanwezig, die ter afwisseling voor de 
nodige discomuziek garant stond. 
 
Na de pauze besloeg DORST wederom het podium en presenteerde hun 
nieuwe set voor 2018. Een erg mooie set! Daarna brachten de andere 
orkesten ook hun tweede set ten tonele en mocht men de juryrapporta-
ges in ontvangst nemen, met name een geschreven- en een ingesproken 
beoordeling op de wijze zoals op het WMC, wat uniek is tijdens een 
dweilorkestenfestival! De jurering was in handen van de wel bekende ju-
ryleden Michel Guldenmundt en Richard Wortel 
 
Na afloop was er nog tijd voor een drankje en een babbeltje en begaven 
de leden van onze feestkapel zich richting bus, waarmee ze moe, maar 
voldaan van een leuke, gezellige, muzikale avond, door onze Wim wer-
den terug gebracht naar de Vrolijke Noot. Daar was het nog even de boel 
uitladen in alle 
stilte, want het 
was inmiddels 
rond de klok van 
01:30 uur, waar-
na een ieder 
huiswaarts keer-
de. 
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Koningsdag Doorn 
 
Koningsdag, de dag waarop alle oranje slingers, oranje t-shirts, strikjes 
en stropdassen weer de kast uitkomen en heel Nederland oranje is; na-
tuurlijk is dat ook zo bij De Blaasbalgen. Met alle oranje attributen en een 
bus met oranje haarlak vertrokken we in de ochtend richting Doorn. Aan-
gekomen in Doorn konden we eerst langs Josette die klaar stond met de 
oranje haarlak en toen de meeste waren voorzien van oranje lokken kon-
den we vertrekken naar het veld 
waar op dat moment heel Doorn 
aanwezig was. 
 
Springkussens, een rommel-
markt, de scouting, de brand-
weer en nog veel meer andere 
activiteiten waren er op het ter-
rein te beleven en dit alles met 
natuurlijk de gezellige en sfeer-
volle muziek van De Blaasbalgen. Naast ons standaard repertoire ging 
vandaag “Het begon ooit met een bosje rode rozen” in première. Wat een 
onwijs leuk nummer. (Mocht u het nog niet gehoord hebben, het filmpje 
staat ondertussen op YouTube 
en bij de foto’s op onze website).  
 
Na diverse setjes op het veld tus-
sen de rommelmarkt te hebben 
gespeeld, speelden we het laat-
ste setje speciaal voor de toilet 
mevrouw die uit Leidschendam 
bleek te komen en daarna nog 
een toegift alle mensen die op het 
terras zaten. Zo leuk om te horen dat mensen niet willen dat je stopt met 
spelen en elke keer vragen om nog een liedje! Na het laatste setje nog 
een welverdiend laatste drankje en snel weer terug naar Leidschendam. 
Het was wederom een gezellig optreden. 
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Sijtwinde 

Sluisplein 15, 2266 AV  Leidschendam 
Tel: 070-3273116 

Your meating center 

 

VOOR UW DAGELIJKSE BROOD EN GEBAK  
 

Tevens gespecialiseerd in het leveren aan bedrijfscatering 

Damstraat 33 
2265 AE  Leidschendam 
Tel.: 070-3260449 

www.bakkerijremmerswaal.nl 

@BakRemmerswaal 
 
 
www.facebook.com/BakRemmerswaal 
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Dag Datum Wat Waar Wanneer Wie 

Zaterdag 16-06-18 
Taptoe Almelo  
Polman Stadion 

 
Almelo 

Middag / 
avond 

BB 

Zondag 24-06-18 
Dweilfestival  
de Notenkrakers 

Zevenbergen Hele dag BB 

Zaterdag 25-8-18 Dweilfestival  
Katwijk a/d 
Rijn 

Hele dag BK 

Zaterdag 8-9-18 Dweilfestival Zutphen Hele dag BB 

Zondag 9-9-18 
Halve Marathon Oost-
land 

Berkel en  
Rodenrijs 

Middag BK 

Dinsdag 11-9-18 Taptoe Valkenburg ZH Valkenburg ZH Avond BB 

Zaterdag 15-9-18 Ooievaarsrun Scheveningen Middag BK 

Zaterdag 6-10-18 Dweifestival Heemskerk Avond BK 

Woensdag 
t-m 

Maandag 

10-10-18 
t-m 

15-10-18 

Marbella 4 days  
Walking 

Marbella 
Spanje 

Hele dag BB 

Zaterdag 3-11-18 Feestavond 
Kripen a/d 
IJssel 

Avond BB 

Zaterdag 17-11-18 
Prinsenbal CV de 
Damzwabbers 

Leidschendam Avond BB 

Zaterdag 24-11-18 
Sinterklaasfeest 
Siemsen 

Den Haag Middag ZW 

Zondag 25-11-18 Sinterklaasfeest BSH Hoofddorp Ochten ZW 
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       Kleine boerenkieltjes van De Blaasbalgen 
(Voor in de auto) 

 
Om te bestellen, mail naar:  
promotie@deblaasbalgen.nl of kijk  
op www.feestkapel.nl.  

 

 
Voor De Blaasbalgen zijn wij nog op zoek naar 

een baritonist (m/v) en 2 trombonisten (m/v) om de secties te  
versterken!  

Gezelligheid is het belangrijkst maar je zult, na korte tijd, toch ook al 
aardig mee moeten kunnen spelen.  

Repeteren doen ze op de dinsdagavond van 19.30-22.00 uur.  
 

Meer informatie: Linda Koomen 06-55336869 of  
promotie@deblaasbalgen.nl 
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Moppen!! 
 

 

 

 
 

  

 

Na een hevige storm raken twee boeren met elkaar aan de 

praat. 

"Is het dak van jouw boerderij ook zo zwaar beschadigd?" vraagt 

de ene. 

"Ik weet het niet," antwoordt de andere, "ik heb het nog niet terug gevon-

den. 

 

Er was eens een man die nooit een onderbroek droeg. Toen hij 

een keer ging winkelen en een broek ging passen in een winkel, 

vroeg de verkoopster: 

"Heeft u nooit een onderbroek aan?" 

"Nee, hoezo?" 

"Nou, als u een onderbroek draagt is het veel hygiënischer en het is ook 

veel warmer." 

"Nou vooruit, doe me er dan ook maar eens een onderbroek bij." 

 

Thuis aangekomen, moet de man naar de wc. Maar omdat hij gewend is 

om alleen z'n gewone broek uit te doen, gaat hij met z'n onderbroek aan 

op de pot zitten. 

Als hij klaar is, kijkt hij eens in de wc en zegt: 

"Zo zeg, het is echt veel hygiënischer!" 

Dan trekt hij z'n broek op en zegt: 

"Wow, het is inderdaad nog veel warmer ook!" 
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Volgt u ons al op facebook ? 
www.facebook.com/blaasknarren 

Herenstraat 94 
2271 CK  Voorburg Tel. 070-3865117 

Volgt u ons al op facebook ? 
www.facebook.com/blaasbalgen 
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Dodenherdenking Park Leeuwenbergh & Yarden Oud Rijswijk 
 
Traditiegetrouw verzorgden De Blaasbalgen de muzikale begeleiding van 
een tweetal herdenkingsbijeenkomsten op deze 4 mei. Het muziekboekje 
met koralen in plaats van de feestmuziek, het blijft voor ons allemaal bij-
zonder om op deze wijze onze bijdrage kunnen leveren aan deze natio-
nale herdenkingen. 
In Park Leeuwenbergh is het, als wij aankomen, nog erg rustig. De laat-
ste hand wordt gelegd aan de inrichting rond het herdenkingsmonument 
ter nagedachtenis aan de tien militairen van de 13e Batterij Luchtdoelar-
tillerie die op 10 mei 1940 bij de verdediging van vliegveld Ypenburg zijn 
gesneuveld. Stoelen voor de genodigden, vlag-
gen halfstok, microfoon voor de toespraken. Mili-
tairen stellen op en ondertussen spelen wij enkele 
koralen. Het korte programma wordt met militaire 
precisie doorlopen met als gevolg dat er tijd over 
is en alle aanwezigen, nog voor het taptoesignaal, 
een flink aantal minuten extra in stilte genieten 
van de fluitende vogeltjes in de buurt. Na de 
speech en de kranslegging van de burgemeester 
is er de kranslegging namens de buurtvereniging 
en de vertegenwoordigers van defensie en de ve-
teranen. 
Na het taptoesignaal, de twee minuten stilte en 
het Wilhelmus, is het opbreken en weer terug 
naar “ de Vrolijke Noot”. 
 
Op de begraafplaats Oud Rijswijk staat een monument ter nagedachte-
nis aan de slachtoffers van de Slag om Ypenburg en gefusilleerde bij 
spoorwegovergang ‘t Haantje. 
Wij spelen op de begraafplaats waar de plechtigheid begint. Rond 18:30 
uur spelen wij diverse koralen en wordt er kort gesproken door directie-
voorzitter van Yarden, Ron Bavelaar. Hij maakt in zijn speech een krach-
tige link tussen de actualiteit en de gebeurtenissen in de oorlogsjaren. 
Ook Wieteke van Dort verzorgt enkele liederen. Dit jaar verzorgt onze 
John het taptoesignaal. Na twee 
minuten stilte volgt het Wilhelmus. 
Enkele kransen en bloemstukken 
worden neergelegd. Ter afsluiting 
spelen we enkele koralen tijdens 
het defilé langs het monument. 
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     Aangesloten bij JBN, NVJJL, IBF, WFCA en Les Mills 

 
 

   Locatie: Oude Middenweg 239B in Den Haag - Leidschenveen 
 

• Judo: 
 Peuterstoeien vanaf 3 jaar 
 Recreatie judo voor jeugd en volwassenen 
 Wedstrijdtraining  
 G-judo (voor kinderen met een beperking) 
 Kosen ne-waza judo 

 
• Jiu-jitsu voor jeugd en volwassenen 

 
• Kickboksen voor jeugd en volwassenen 

 
• Boksen voor volwassenen 
 
• M.M.A. (Mixed Martial Arts) 
 
• Katori Shinto Ryu (Japans zwaardvechten) 

 
• Bodybalance, Power Yoga en yoga voor kinderen 
 
• Weerbaarheids- en zelfverdedigingscursussen 

 

Kijk voor meer informatie op: www.budosport-rust.nl 
 

Kom langs voor een gratis proefles. 
 

http://www.budosport-rust.nl


22 

Muziekvereniging Stompcity Music Leidschendam  

Go Stores Roosendaal 
 
Vandaag waren we voor MAC Entertainment weer aanwezig bij de Go 
Stores in Roosendaal. Vorig jaar hebben we hier ook gespeeld en de or-
ganisatie (in handen van (www.broekiesentertainmentgroup.nl)) was zo 
tevreden dat ze ons graag weer terug zagen. 
  
We begonnen ons eerste setje voor de BCC en zo liepen we langs een 
aantal winkels om steeds overal 
onze muzikale klanken ten geho-
re te brengen. Het publiek wat bij 
de Go Stores komt, is erg doel 
gericht dus is ook helaas weer 
snel weg. Toch blijft het leuk om 
te zien dat mensen altijd even 
blijven staan om naar onze mu-
ziek te luisteren. Na het eerste 
setje was het tijd om even wat te 
drinken iets wat met deze warmte erg welkom was. De KFC deed ook 
weer goede zaken met De Blaasbalgen in de buurt want menig Blaas-
balg ging daar even lunchen. Ook het 2e en 3e setje begonnen we weer 
op het stukje bij de BCC om daarna over te steken en aan de andere 
kant de winkels te bezoeken. We eindigden steeds bij de partytent en het 
springkussen die aanwezig waren om daar de kinderen nog even te ver-
maken en van een glittertattoo en een suikerspin te voorzien. 
  
Ik wil nog even de dames van onze trompetsectie een pluim geven, van-
daag hebben ze zeker hun “mannetje” gestaan. Ook Bert als ad-interim 
muzikaal leider verdient een grote pluim; ga er maar even aan staan om 
geheel onverwachts ook dit weer in goede banen te leiden. 
  
We bedanken de Go Stores voor de uitnodiging en broekiesentertain-
ment voor de goede verzorging. En wie weet tot een volgende keer. 
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Damlaan 70 
2265 AP  Leidschendam 

Tel.: 070 – 3201789 
Fax: 070 – 3201741 

www.lameko.nl 
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Blaasknarren op de Zoetermeerse Rolstoelvierdaagse 

 

Het was donderdag 17 mei 2018 vroeg in de avond dat De Blaasknarren 

geacht werden af te reizen naar Zoetermeer om de intocht van de rol-

stoelvierdaagse muzikaal op te luisteren bij verpleeg- en verzorgingste-

huis WelThuis Buytenhaghe. Dit is een jaarlijks evenement, welke geor-

ganiseerd wordt door Palet Welzijn 

en bedoeld is voor een ieder, die 

voor langere afstanden afhankelijk is 

van een rolstoel. 

Omstreeks 18:45 uur vertrokken wij 

dan ook vanaf De Vrolijke Noot met 

onze mooie touringcar, die deze keer 

werd bestuurd door Hennie. Rond 

19:15 uur arriveerden wij voor de ingang van het tehuis, het instrumenta-

rium werd druk uitgeladen en we mochten meteen aan de bak. Eerst een 

paar nummers inspelen en na die paar nummers was een spandoek van 

het begin van de rolstoelstoet al in zicht (ze kwamen er letterlijk mee 

‘over de brug’) en konden wij er meteen het daadwerkelijke optreden aan 

vast knopen. O, wat was dát heerlijk spelen: lekker veel losse nummers 

uit de oude doos, die lekker in het gehoor lagen en lekker weg te spelen 

waren! 

Na een flink aantal nummers gespeeld te hebben, waren alle deelnemers 

binnen en was het ook voor ons tijd om naar binnen te gaan, wat sommi-

ge leden een behoorlijke verade-

ming vonden, want er stond best 

een koude wind. Eenmaal binnen 

betraden wij meteen het podium, 

want we gingen gewoon door met 

een uitgebreid binnen concert. Na 

het eerste nummer volgde een 

openingsprevelement van de or-

ganisatie, gevolgd door een intro-

ductiepraatje van Hennie, waarna weer veel klassieke meezingers uit de 

kast werden gehaald. Toen de pauze was aangebroken, kregen we een 
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 hapje en een drankje aangeboden. En toen de pauze voorbij was, werd 

de microfoon weer ter hand genomen met de mededeling, dat er een jari-

ge in het midden was. Natuurlijk werd hier door De Blaasknarren op in-

gespeeld met het alom traditiegetrouwe Lang Zal Die Leven, waarna het 

tweede gedeelte aanving met Jij Denkt Maar Dat Je Alles Mag Van Mij 

(lekker tegenstrijdig weer hahaha). Het tweede gedeelte was eigenlijk 

geen gewoon optreden, maar meer een “muzikaal verwen arrangement” 

te noemen. De aanwezigen zaten zichtbaar te genieten en al spelend 

genieten wij daar dan weer van.  

 

Complimenten voor Hennie, die het optreden op een leuke en ontspan-

nende manier aan elkaar vast babbelde en ook de manier waarop hij 

‘zomaar even vanuit het niks’ aan het eind Het Dondert En Het Bliksemt 

combineerde met You’ve Got A Friend. “Top gedaan man!” 

Na het optreden zijn we meteen afgetaaid, zodat de bewoners rustig 

naar hun appartementen konden worden terug gebracht. Ook in de bus 

was het nog even gezellig. We kunnen terug kijken op een mooi en ge-

slaagd optreden. 
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Beste Blaasbalgen en Blaasknarrenfan,  
 
Sinds ongeveer een jaar bestaat er de mogelijk om de vereniging Stomp-
city Music financieel te steunen en daarbij ook nog eens kans de maken 
op mooie prijzen. Dit doet u door lid te worden bij De Vriendenloterij en 
dan als uw persoonlijke goede doel Stompcity Music aan te geven. Als u 
al lid bent van de Vrienden Loterij is het mogelijk om het goede doel aan 
te passen en hiervoor Muziekvereniging Stompcity Music uit Leidschen-
dam op te geven. U dient hiervoor 0900-3001400 te bellen. De code van 
Stompcity Music is 9845. 
 
Sinds kort is het ook mogelijk om De Blaasbalgen te steunen via Spon-
sorKliks zonder dat dit u extra geld kost!  
Ga de volgende keer als u iets online wilt kopen eerst naar http://
feestkapel.nl. Op de startpagina van De Blaasbalgen staat een banner 
van SponsorKliks. Door op deze banner te klikken verschijnt een over-
zicht van tientallen webwinkels, waaronder bol.com, Zalando en de He-
ma. Elke aankoop bij een van de vele bedrijven levert De Blaasbalgen 
een commissie op terwijl u zelf dezelfde prijs betaalt, het kost u dus niets 
extra’s.  
Ditzelfde kunt u ook doen als u uit eten gaat of bijvoorbeeld een pizza 
wilt bestellen. Via De Blaasbalgen kunt u terecht bij meer dan 4500 res-
taurants waarbij elke bestelling of reservering geld oplevert. Zo is spons-
oren niet alleen heel gemakkelijk en kosteloos, maar nog lekker ook.  
 
Namens het bestuur van Stompcity Music, 
Feestkapel De Blaasbalgen / Feestkapel De Blaasknarren 
www.feestkapel.nl 

http://feestkapel.nl
http://feestkapel.nl
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.feestkapel.nl%2F&h=6AQHAdbd5&enc=AZNTwRF7Kr27V5MRJeOWejI26T1psvjBffF2uyucJd7rtSnOrsIE6qEBbsgDCPQx29y8pAVuSS5AO2KT9VnXZ1tEZx7LMmjZBEqQTLubVVBR1FDtIQrLzGf6yFGEc-OXBWQUp3uvbe8AFKIW_jcOtOjo&s=1
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Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Bart Spiekstra, Afkomstig uit Noord-Holland. 
 
Als Sociaal Pedagogisch Werker ben ik opgeleid voor de 
gehandicapten zorg. Maar al jaren actief als miuziekleraar. Zowel groe-
pen als individuele leerlingen zijn niet veilig voor mijn kennis.  
 
Met een muzikale carrière van 26 jaar verdeeld over toets-, slagwerk-, 
blaas-, en snaarinstrumenten zou je niet zeggen.  Maar ik ben pas 34 
jaar. 
In de spaarzame momenten die ik niet met lesgeven of schrijven van mu-
ziek bezig ben werk ik als verzorger en begeleider bij vakanties, evene-
menten en festivals voor personen met een beperking. 
 
Met de aanstelling als instructeur en arrangeur voor De Blaasknarren ga 
ik weer een nieuwe uitdaging aan. Ik zie een gemotiveerde groep men-
sen met een mooie sound. Zowel opzwepend als lieflijk spelen is hun 
niet vreemd.  
 
 
Bart Spiekstra 
 
 

Het verhaal achter….  
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Van 10 t/m 15 oktober is Feestkapel De Blaasbal-
gen weer aanwezig bij de Marbella 4 days  
Walking in Spanje. Volg alle belevenissen via 
Facebook en de website!! 




