


December 2018 – Jaargang 20, nummer 4 Muziekvereniging Stompcity Music Leidschendam  

 

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: 27180004 
 

Homepage-adres: www.feestkapel.nl 

Webmasters: Linda Koomen en Mark van Niel  

E-mail: bestuur@deblaasbalgen.nl 

Voorzitter  
 Vacant 
 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 

Postadres: 

Postbus 163, 

2260 AD  Leidschendam 

 

 

 

 

Ereleden: Arie van Rijswijk † 

 Arjan Hinkenkemper 

 Saskia Hinkenkemper 

 John van Ree 

 Harry Scholtes 

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 het bestuur: 
 
 

Beste lezer,  
 
Voor jullie ligt alweer het 
laatste clubblad van 2018 
maar ook de allerlaatste edi-
tie van het Stompcity Music 
Clubblad. Met de start van 
2019 zullen we jullie middels 
een nieuwsbrief op de  
hoogte brengen van het wel en wee van onze  
vereniging. De intentie is om deze nieuwsbrief  
minstens vier keer per jaar digitaal uit te geven. 
Natuurlijk willen we van deze gelegenheid gebruik 
maken om de leden die in de loop der jaren  
betrokken zijn geweest bij de opmaak van, maar 
ook bij het vouwen, het nieten en het rondbrengen van het clubblad heel 
erg te bedanken! Zonder deze inzet was het niet mogelijk geweest om 
het clubblad vele jaren uit te laten komen. 
 
Door de overgang naar een nieuwsbrief zullen we jullie sneller van  
actuele informatie kunnen voorzien en dat zal zeker in 2019 zeer de 
moeite waard zijn. In 2019 vieren wij namelijk het twintig jarig bestaan 
van Stompcity Music en daarmee ook van De Blaasbalgen. Er wordt  
achter de schermen al druk overlegd en vol overgave gerepeteerd. Blijf 
ons dus ook volgen op de diverse social media kanalen om vooral niets 
te missen.  
 
Rest ons nog om jullie veel leesplezier te wensen met deze laatste editie 
maar natuurlijk ook fijne feestdagen en een heel mooi, gelukkig en  
muzikaal 2019 toegewenst. 
 
Met vriendelijke groet en graag tot ziens. 
 
Bert, Mark en Linda 
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Ommer Bissingh Blaasfestival 
 
Op 2 september vertrokken we om 10.15 met onze bus richting Ommen. 
Na 2 uur rijden kwamen we in een klein gezellig dorpje aan. Waar wij met 
de bus aan kwamen maakten andere kapellen ook een originele entree. 
De 1 kwam per boot aan en de ander met huifkar met tractor. 
Na een openingswoordje door de voorzitter en een optreden van de gast-
kapel “Flater Pretorkest” ging het festival van start. Op 3 podia door heel 
het dorp heen werden de optredens ge-
geven. De jury bestond uit een publieks-
jury dus dat maakte het allemaal erg leuk. 
De 1e set die we speelden was bij het 
kerkje, hier zaten de terrasjes gezellig vol 
en publiek reageerde leuk op onze mu-
ziek. Bij de verschillende speellocaties 
stond niemand van de organisatie dus je 
moest zelf de tijd in de gaten houden! Dit 
ging bijzonder goed moet ik zeggen. Na op het hoofdplein een drankje 
gedaan te hebben gingen we naar de 2e locatie om te spelen. Hier was 
het erg rustig maar toen we gingen spelen stond het publiek al snel rijen 
dik! Dit gaf weer een extra boost aan het orkest. Na dit optreden weer 
terug naar het hoofdplein voor een drankje en hapje. 
Op het hoofdplein zaten de diverse terrassen stampvol en was het erg 
gezellig, ook het weer werkte goed mee en de zon heeft zich de hele dag 
van haar beste kant laten zien. Onze laatste set was ook de laatste van 
de dag op het hoofdplein. Het publiek zat aan alle kanten en we draaiden 
naar alle kanten om het publiek van onze muziek te laten genieten. Ie-
dereen genoot en zelfs achter op de terrassen deden ze lekker mee! Na 
onze laatste noten kwam de burgemeester en organisatie op het podium 
en werd de Bissingh afgesloten met het luiden van de bel. Hierna kwam 
de prijs uitreiking en de 3e prijs ging naar de Eierjongens uit Winterswijk, 
de 2e prijs ben ik even kwijt wie dit geworden is. Hierna de spanning voor 
de 1e prijs en wat waren wij blij toen onze naam genoemd werd! 1 groot 
feest op dat plein, we werden naar voren geroepen om nog een nummer-
tje te spelen en daarna begon de finale met alle orkesten. 
Na nog een mooie groepsfoto gemaakt te hebben zijn we in de bus ge-
stapt en via restaurant De Gouden Bogen naar Leidschendam terug ge-
reden! 
 Wim bedankt voor rijden! Saskia bedankt 
voor het invallen op de grote trom. 
Volgende week spelen we in Zutphen 
weer op een festival en wij gaan ons dus 
weer voorbereiden om wat moois neer te 
zetten. 
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Blaasinstrumenten en reparaties 
www.atelierpfeiffer.nl 
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 HALVE MARATHON OOSTLAND. 
 
Op zondag 9 september 2018 vertrokken wij om 13:00 uur naar de ge-
meente Pijnacker om de halve marathon muzikaal op te luisteren. We 
waren met een kleine bezetting, maar dankzij de steun van enkele Blaas-
balgen werd dit aardig opgevangen, zodat we toch goed beslagen ten ijs 
konden komen. Deze mensen bedanken wij dan ook hartelijk voor hun 
steun in dezen! 
“Het is maar een klein stukje rijden 
en we zijn er zo!”, hoorde ik onze 
buschauffeur Wim tegen een van de 
leden roepen voor vertrek. En inder-
daad, het was niet zo gek ver rijden. 
Maar gezien de vele pleintjes en 
hobbels die Wim moest trotseren 
werden onze magen toch wel aardig 
op de proef gesteld.  
Aangekomen bij het Oranjeplein in Pijnacker werd er uitgeladen en be-
gonnen we vrijwel meteen met een gezellig nummertje inspelen met ons 
“favo-inspeelnummer” Adio Mi Amore. Even later kwamen de eerste ma-
rathonlopers in het zicht en begonnen wij ons daadwerkelijke optreden 
en hebben wij tot omstreeks half vier heel wat nummers weg gespeeld. 
Ondanks de wat negatieve weersvoorspellingen hadden wij heerlijk 
weer, waar voor een optreden helemaal niks mis mee was. 
Tegen het einde van het optreden kregen wij spontaan een kratje met 
bier en fris aangeboden van een paar omwonenden, die prima te spre-
ken waren over onze inzet. En zulke reacties zijn dan toch ook altijd weer 
heel erg leuk! 
Terug gekomen bij De Vrolijke Noot werd er uitgeladen en deden wij ons 
nog tegoed aan een gezellig afzakkertje, want evalueren over een optre-
den is immers ook niet onbelangrijk. Het was een leuk optreden met pri-
ma weer en we hebben lekker gespeeld. 
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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 
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Taptoe Valkenburg 
 
Dinsdag 11 september mochten De Blaasbalgen in plaats van repeteren 
naar Valkenburg toe. Gelukkig was het Valkenburg in Zuid-Holland en 
niet in Maastricht want anders was het een lange avond geworden. 
Aangekomen in Valkenburg mochten we bij de Hoogvliet parkeren en 
daar verzamelden ook de overige deelnemers van de taptoe: Jong DVS 
uit Katwijk en Laurentius uit Voorschoten. We moesten een kort stukje 
lopen naar de kerk, voor ons leek het wel een training van de Marbella 4 
Days Walking, en hier op het plein was een klein taptoe terrein opgezet 
met zelfs een heuse tribune. 
Nadat de plaatselijke harmonie met zangers alles afgestemd hadden 
mochten wij het publiek gaan opwarmen. Langzaam stroomde de tribune 
vol en men deed gezellig mee. Na ons eerste setje kwamen de andere 2 
muziekkorpsen aan met de lampionnen optocht en stroomde het plein 
lekker vol. Hierna was het de beurt aan Jong DVS om hun show te laten 
zien en wij hadden de tijd om een drankje te nuttigen wat weer erg goed 
geregeld was door onze manager Bert. Na Jong DVS was het onze beurt 
weer om het publiek te vermaken. Met onze set en daarna een paar ech-
te meezingers kregen we het publiek volledig op onze hand. Hierna was 
het de beurt van Laurentius om hun show te tonen. 
Als finale kwamen alle deelnemers op het veld en ook De Blaasbalgen 
marcheerden vrolijk mee op de muziek van Jong DVS. Na het taptoe sig-
naal en het Wilhelmus verlieten alle korpsen na een bedankje van de or-
ganisatie het terrein. Helaas blijkt dan maar weer dat een feestkapel door 
de muziekkorpsen niet als volwaardig word gezien, onze “drummajor” 
groeten Laurentius netjes zoals ook bij Jong DVS gedaan werd maar de 
tamboer-maitre liep gewoon stug door. Ook Jong DVS nam bij hun af-
scheidsrondje niet de moeite om te groeten. Na het bedankje van de or-
ganisatie marcheerde wij ook keurig af en had onze chauffeur Richard de 
bus een stukje dichterbij gebracht. 
Wij bedanken de organisatie voor de uitnodiging en hebben het als een 
leuk en gezellig optreden erva-
ren. Wie weet tot een volgen-
de keer. Komende dagen heb-
ben we nog een paar optre-
dens en dan gaan we ons 
voorbereiden op onze trip naar 
Marbella. U kunt ons dan uiter-
aard weer dagelijks volgen via 
facebook en de website. 
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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 

Zondag 28-12-18 
Thialf KPN NK Afstan-
den 

Heereveen 
Middag / 
Avond 

BB 

Zaterdag 6-1-2019 Nieuwjaarsreceptie Leidschendam Middag BB / BK 

Zondag 3-2-19 
Gehandicapten  
Carnaval 

Leidschendam Middag BB 

Zondag 24-2-19 Kleintje Carnaval Harmelen 
Middag / 
Avond 

BB 

Zaterdag 2-3-19 Sleuteloverdracht Leidschendam Ochtend BB 

Zaterdag 2-3-19 
Carnavalsoptocht en 
dopen prins en page 

Leidschendam Middag BB 

Zondag 3-3-19 Carnaval Brabant Hele dag BK 

Maandag 4-3-19 
Op pad met CV De 
Meerbonken 

Arnhem Hele dag BB 

Vrijdag 
t/m 

Zondag 

5-4-19 
t/m 

7-4-19 
Studieweekend Otterlo Hele dag BB 

Zaterdag 13-4-19 Bloemencorso Hillegom Middag BB 

Zaterdag 4-5-19 Dodenherdenking  Oud-Rijswijk Middag BB 

Donderdag 23-5-19 Avondvierdaagse Zoetermeer Avond BB 

Donderdag 16-5-2019 Avondvierdaagse Den Haag Avond BK 

Donderdag 6-5-2019 Avondvierdaagse Zoetermeer Avond BK 
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Oostvlietweg 19 A 
2266 GM  Leidschendam 
Telefoon  070 – 419 07 36 
Telefax    070 – 327 55 80 

 
Voor De Blaasknarren zijn wij nog op zoek naar: 

een trompettisten (m/v) een saxofonist (m/v), een baritonist (m/v) en 
een bassist (m/v) om de secties te versterken!  

 
Gezelligheid is het belangrijkst maar het is fijn als je al snel mee kunt 

spelen.  
Repeteren doen ze op de maandagavond van 20.00-22.00 uur.  

 
Meer informatie: Linda Koomen 06-55336869 of  

promotie@deblaasbalgen.nl 
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Moppen!! 
 

 

 

 

 

 

 

Drie boeren staan tegen elkaar op te scheppen. De eerste boer 

zegt: "Ik heb koeien, die kunnen zichzelf melken. Als ik me ver-

slaap en ik kom het land op, zijn ze al gemolken en zit de melk in de bus-

sen." De tweede boer zegt: "Ik kan het nog sterker vertellen. Ik heb een 

paard, dat kan zelf ploegen. Als ik te laat het land op kom, is de hele ak-

ker al geploegd." Zegt de derde boer: "Dat is nog niks. Ik heb thuis een 

ezel, die doet de hele huishouding  

 

 

Waarom worden mensen drummer: Omdat tegelijkertijd bladmu-

ziek lezen en de vingers bewegen niet lukte. 

 

 

Op een dag besluit een drummer dat hij genoeg heeft van al die 

drummermoppen. Hij gaat naar een instrumentenzaak met het 

vaste voornemen een paar échte instrumenten aan te schaffen en te le-

ren beheersen. Hij loopt naar de verkoper achter de toonbank en zegt: 

"Okee, ik wil die rode trompet daar en ook die accordeon." Waarop de 

verkoper zegt: "Da's prima, je mag de brandblusser hebben, maar de 

radiator zit helaas vastgelast. 
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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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DE BLAASKNARREN NAAR OOIEVAARSRUN 2018. 
 
In de ochtend van zaterdag 15 september 2018 verzamelden de leden 
van De Blaasknarren zich bij de Vrolijke Noot om af te reizen naar de 
visafslag in Scheveningen, die jaarlijks voor dit geweldige evenement 
wordt omgebouwd tot gigantische feestzaal. Ook hebben wij weer enkele 
steunkrachten mogen begroeten, waarvoor onze dank natuurlijk erg 
groot is! Er werd bij aankomst druk uitgeladen en we gingen naar binnen, 
waar we meteen al aan de bak konden gaan, we begonnen met een lek-
ker setje van gezellige meedeiners. 
Doordat de loods nog zo goed als 
leeg was, klonk onze muziek al 
gauw drie keer zo hard als dat we 
daadwerkelijk stonden te spelen, 
want dat weergalmde aan alle kan-
ten! Maar na de eerste run begon 
de visafslag langzaam maar zeker 
vol te lopen en kwam het al gauw 
goed met de akoestiek.  
Maar goed, we konden zo lekker inspelen en brachten een uitgebreide 
set, waarna we in de eerste pauze een armbandje konden halen, waar-
mee we op vertoon van zo’n armbandje, consumpties mochten halen. 
Het was allemaal echt weer geweldig geregeld! 
 
Verspreid over de middag hebben wij vier sets gespeeld bij aankomst 
van iedere run. Buiten onze optredens was er ook veel afwisseling met 
zang, dans en disco. We hebben heel veel lol gehad, zowel onder elkaar 
als in het muziek maken als de interactie met het publiek. Ondanks het 
toch wel wisselvallige weer van de afgelopen week en de twijfelachtige 
weersvoorspellingen, hadden we heerlijk zomerachtig weer, waar we in 
de pauzes dankbaar gebruik van maakten met een lekker drankje en ge-
zellig babbeltje in de buitenlucht aan de haven. Rond de klok van kwart 
voor vijf waren wij klaar met onze optredens en mochten we de instru-
menten weer inladen, waarna we nog een afzakkertje mochten halen, 
zodat we omstreeks 17:30 uur konden vertrekken. Zoals gepland kwa-
men we netjes tegen 18:00 uur aan 
bij de Vrolijke Noot, waar driftig 
werd uitgeladen en iedereen moe 
maar voldaan van een leuke dag 
met succesvolle optredens naar 
huis ging. 
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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
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BLAASKNARREN NAAR BLAOSAVOND IAADOEJE 2018. 
 
Op zaterdag 6 oktober, net iets voor 18:30 uur, vertrok onze feestkapel 
naar het centrum van Heemskerk in Noord-Holland voor deelname aan 
de “Blaosavond 2018”, welke jaarlijks georganiseerd wordt door dweilor-
kest Iaadoeie uit Heemskerk in het gezellige partycentrum Jansheeren. 
 
Onze bus werd deze keer bestuurd door inte-
rim-chauffeur Raymond Been van organisa-
tiebureau Been, daar onze Wim deze keer 
niet in de gelegenheid was. Toen wij Heems-
kerk in reden, leek het trouwens nog even 
spannend te worden met heel veel blauwe 
zwaailichten en brandweersirenes, maar dit 
bleek een ander evenement te betreffen met 
o.a. oldtimer-brandweerauto’s. 
Aangekomen om 19:20 uur bij het partycentrum mochten we meteen uit-
laden en naar binnen, waar het feestgedruis al in volle gang was. Ook 
waren we nog mooi op tijd voor het openingsoptreden van Iaadoeje, die 
op dat moment net aanstalten maakten om meteen het dak eraf te laten 
gaan. Het festival was opgedeeld in twee zalen: de grote en de kleine 
zaal. In de kleine zaal was weinig publiek en kon je gewoon lekker re-
laxed losse nummertjes spelen en in de grote zaal mocht het dak eraf 
met de wedstrijdsets  
Ons optreden in de grote zaal stond gepland op 22:00 uur. Rond 21:15 
uur kregen wij echter te horen, dat er een orkest tussenuit was gevallen 
en dat wij een half uur eerder op moesten in de grote zaal, waaraan wij 
uiteraard gehoor gaven. Daar mochten wij een half uur vol maken, wat 
wij deden met onze wedstrijdset en een tweetal toegiften. Resultaat was 
wel, dat wij een half uur eerder klaar waren en na nog even gezellig na-
borrelen en feesten vertrokken wij uiteindelijk om 23:00 uur weer richting 
De Vrolijke Noot, waar we rond middernacht aankwamen en voldaan van 
een geweldige avond onze spulletjes uitlaadden 
en huiswaarts keerden. Onze complimenten gaan 
uit naar de organiserende vereniging Iaadoeje 
voor de organisatie van deze topavond met onze 
dank voor de gastvrijheid! 
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Foto compilatie Marbella 
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Damlaan 70 
2265 AP  Leidschendam 

Tel.: 070 – 3201789 
Fax: 070 – 3201741 

www.lameko.nl 
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 Verslag 120 jaar Concordia Krimpen aan den IJssel 

 

Al bijna een jaar geleden werden we gescout voor het jubileumfeest van 

de 120-jarige muziekvereniging Concordia uit Krimpen aan den IJssel. 

Vanavond was het zover.  

Het programma van de avond was groots aangekondigd en dat bleek 

volledig terecht. Allereerst was de plaatselijke sporthal omgetoverd tot 

een theater vol grandeur. Terwijl de zaal open ging verzorgden De 

Blaasbalgen het muzikale opwarmertje. Vakkundig leidde John ons door 

de easy listening nummertjes waarvan we er voldoende in het brede re-

pertoire hebben. Tegen de klok van achten gaven we een heel klein 

voorproefje van de afterparty, een feestnummertje werd ingezet en de 

inmiddels volgelopen zaal klapte en zong gezellig mee.  

 

Wat volgde was een bijna 3 uur durend wervelend concert met prachtige 

muzikale werken en veelzijdigheid. De 

komische noot werd verzorgd door spea-

ker Jochem van Gelder, diverse zang-

stukken door Meike van der Veer 

(bekend van The Voice seizoen 1) en de 

lokale vocalgroep Jade, een prachtig 

dansstuk, aanvullingen van het combo 

en natuurlijk uitgebreide muziek van de 

Melody Percussion Band en Fanfare van 

de jubilerende vereniging. 

 

Zoals gezegd de muziek was van een uitstekend niveau maar het plaatje 

was compleet door de geoliede programmamachine. Vloeiende overgan-

gen, korte wissels, leuke intermezzo’s, mooie lichteffecten en prachtige 

beamerbeelden. Na afloop waren De Blaasbalgen weer aan zet. 2 setjes 

pure feestmuziek schalden door de feestzaal. Tijdens het eerste setje 

genoten alle toeschouwers nog van onze klanken en na een korte pauze 

waren de echte diehards nog over. Het bleef nog lang onrustig in Krim-

pen… 
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Intocht Hilversum 2018 

  

Heel Nederland is in de ban van de aankomst van Sint en zijn Pieten. Hij 

komt, hij komt en zo ook in Hilversum. De muzikale omlijsting mochten 

wij verzorgen. Een tweetal optredens in de winkelstraten van Hilversum. 

Voorafgaand aan de stoet van Sint met zijn gevolg om de wachtende kin-

deren, groot en klein, te vermaken. 

De schmink Pieten waren er van-

morgen alweer vroeg bij, netjes 

drie krukken op een rijtje en sme-

ren maar. Altijd een heel festijn, 

vooral voor de “nieuwe Pieten”! 

Nadat we allemaal de juiste kleur 

hadden kunnen we de bus in op 

naar Hilversum alwaar we strak in 

de gaten gehouden worden door oom agent. “Zijn jullie wel op de goede 

plaats en weet Sint hiervan”? Natuurlijk, Willem brengt ons altijd op de 

goede plek. 

Op de plaats van bestemming gaan de jassen aan en de instrumenten 

uit de koffers. We zijn er klaar voor, of toch niet? Een van de trombone 

Pieten had een klein bedrijfsongevalletje, maar gelukkig was er nog een 

ruim reserve pak! Dus op naar ons eerste setje Sintmuziek. Lekker in het 

zonnetje hebben we vele kinderen kunnen vermaken met onze vrolijke 

noten. En ineens is hij er dan, de Sint. We zwaaien naar elkaar en ver-

plaatsen ons naar het volgende optreden. Ook hier weer een straat vol 

kleine en grote kinderen die we vermaken met onze muziek en wat een 

enthousiasme. Samen zingen en springen we dat het een lieve lust is. 

Dan komt Sint weer op zijn paard 

en zit het er voor ons op. Hier en 

daar nog even op de foto, maar 

uiteindelijk zitten we dan weer in 

de bus terug naar Leidschendam. 

We kunnen terugkijken op een 

geslaagd eerste Pieten optreden. 
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Beste Blaasbalgen en Blaasknarrenfans,  
 
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



