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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: Michel Guldenmundt en John van Ree 

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 eerste clubblad van 2018 ligt nu voor u. En op 

het moment dat ik deze tekst op papier zet, is het 

maart en de meteorologische lente is begonnen, 

maar in jaren is het niet zo koud geweest! 

Zijn dit de tegenstellingen voor het komende jaar? 

De eerste optredens zijn geweest en “de kop is er weer af”.  

Voor De Blaasbalgen was er een optreden tijdens de nieuwjaarsreceptie van de 

gemeente. Keurige achtergrondmuziek zullen we maar zeggen. Aansluitend een 

geïmproviseerde nieuwjaarsborrel in ons clubgebouw samen met De Blaasknar-

ren die daar hun eerste repetitie hadden afgerond. Een onverwacht gezellig sa-

menzijn met een toost op het nieuwe jaar. 

29 januari vierden De Blaasbalgen hun 19e verjaardag!! 

Dan is er het plotselinge afscheid van de instructeur van De Blaasknarren. Door 

de tegengestelde verwachtingen was het beter ieder een eigen weg in te slaan 

en bedanken we Hans Dubbelaar voor de instructie van de afgelopen jaren. Hoe 

snel het dan kan gaan, er zijn al diverse gesprekken geweest met nieuwe in-

structeurs en het lijkt erop dat we een geschikte kandidaat hebben gevonden. 

De tijd zal het leren. 

Beide kapellen zijn actief geweest met het carnaval. Voor De Blaasbalgen het 

gehandicapte carnaval en de traditionele zaterdag met sleuteloverdracht en 

doop van prins Strooppie en page Rafaëlla in de Vliet.  

Nieuw dit jaar is het meerijden in de optocht op een versierde wagen van onze 

hoofdsponsor Van Rijswijk. Op maandag waren we de hofkapel van CV De 

Meerbonken en vertoonden we ons kunstje in Arnhem en omstreken. De Blaas-

knarren hebben op de zondag een heel programma in het Brabantse met hun 

eigen Prins Koos en Page Hieperdepiep! Dit in navolging van de 11e prins en 

page van De Blaasbalgen, Prins Infra en Page Josje To-Go. Sluiten we hiermee 

een 11 jaar lange traditie af?? 

Er wordt weer goed aan de weg getimmerd want beide kapellen hebben de no-

dige optredens op de agenda staan. 

Dan wil ik nog even terugkomen op de tegenstellingen. 

Bij De Blaasknarren kan ik zeggen dat de onverwachte snelle vervanging van de 

instructie mooi is om even bij stil te staan. 

Bij De Blaasbalgen de onverwachte bezoekjes van geïnteresseerden die als lid 

blijven hangen. Iets wat jaren niet het geval is geweest. 

Kortom ik zie weer een bruisende vereniging. 

 

Karel Boers 
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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 



6 

Muziekvereniging Stompcity Music Leidschendam  

Dag Sinterklaasje 
 
In een mistig Leidschendam verzamelen we voor de laatste maal om als 
Pietenkapel de mensen te vermaken. We hebben al dolle pret aan de 
schminktafel en het belooft een mooie dag te worden. Met Willem aan 
het stuur rijden we naar WC Ackershof in Pijnacker. Restaurant “Tante 
Boefie” is voor deze dag ons Pietenhuis waar we na ieder setje voor een 
drankje of een hapje ons even kun-
nen terugtrekken. 
 
Het publiek komt van heinde en ver 
en trotseert de kou en dat allemaal 
om ons, maar vooral Kees en Har-
ry, een hart onder de riem te steken 
bij hun laatste optreden. 
De setjes lopen voorspoedig en een 
grote schare toeschouwers volgt 
ons wandelend door het gezellige 
Ackerhof. Harry probeert nog even 
de scootmobiel van Margaret uit en 
dat gaat hem goed af, dat geeft wat zekerheid voor de toekomst. Tussen-
door pikken de Pieten een worstje bij de slager of gevuld speculaas of 
banketletter bij de bakker. Jammie zij weten wat lekker is op zo’n frisse 
zaterdag. De oliebollen bij de kraam zijn de laatste lekkernijen die wij 
aangeboden krijgen. Het zijn ook de laatste tonen van Kees en Harry. 
Einde van de fantastische Pietenkapel optredens van dit jaar en einde 
optredens van Kees en Harry na ruim 18 onvergetelijke jaren.  
 
Piet Karolus 
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Hoog op bezoek! 
 
Het eerste optreden voor het nieuwe jaar… op uitnodiging van de burge-
meester, bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Leidschendam-
Voorburg. 
Gewoon op deze doordeweekse maandagavond waren we compleet en 
met Alissa en John! 
In het oude raadhuis van Leidschendam. Daar waar we over een paar 
weken het dak er af tetteren en polonaise lopen bij de overhandiging van 
de sleutels van Zwabberdam werd ons nu gevraagd om stemmige 
“achtergrond”muziek te ma-
ken. 
 
 
Bij binnenkomst eerst een bak-
kie, daarna de speech van de 
burgemeester waarin het histo-
rische verhaal van de gemeen-
te centraal stond. 19 jaar De 
Blaasbalgen werd nog net niet 
vermeld in de rijke en lange 
historie van de gemeente. Een 
niet onbelangrijk onderdeel 
van de Leidschendamse ge-
schiedenis zou je zeggen… 
Daarna waren wij aan zet. Vanaf het balkon speelden we het borrelende 
gezelschap toe. Tal van vertegenwoordigers uit de politiek, verenigingen, 
ondernemingen en inwoners bekeken en beluisterden ons, genietend 
van de hapjes en drankjes en volop babbels. 
 
Achtergrondmuziek… normaal gesproken niet een vraag die echt aan 
ons besteed is, echter ook hier hebben we weer een prima visitekaartje 
afgegeven! 
Nu op naar het echte werk! Ko-
mende zaterdag begint voor ons 
het carnavalsseizoen, de opwar-
mavond bij De Damzwabbers! 



Muziekvereniging Stompcity Music Leidschendam  

9 

Blaasinstrumenten en reparaties 
www.atelierpfeiffer.nl 

  

JH Jaap Huisman garagebedrijf 

    
 
 

plaatwerkerij en spuiterij 
ook voor taxatie van schades 

 

 
 
 
 

Oostvlietweg 39 - 2266 GN Leidschendam - tel. (070) 327 80 87 

 



Muziekvereniging Stompcity Music Leidschendam  

9 

Opwarmavond bij C.V. de Damzwabbers. 
 
Alaaf Alaaf Alaaf!! 
 
Afgelopen zaterdag waren de Blaasbal-
gen uitgenodigd bij CV de Damzwab-
bers voor de jaarlijkse opwarmavond.  
De avond waarbij de carnavalskleding 
weer uit de kast wordt gehaald en de 
polonaise weer wordt geoefend.  
 
Dit jaar waren ook Coverband This Co-
ver en DJ Barry & Patrick aanwezig en 
dit zorgde voor een leuke afwisseling van muziek. Kortom een avond 
waarbij je zeker weer in de stemming komt voor de aankomende Carna-
val. 
 
Het sfeertje zat er vanaf het begin al lekker in en welk nummer we ook 
speelde, op elk ritme werd een manier 
gevonden om een polonaise te lopen.  
 
 
 
Na 4 setjes van elk 20 minuten waren 
wij in ieder geval voldoende opge-
warmd en met plezier en vertrouwen 
kijken wij uit naar de carnaval 2018. 
Alaaf Alaaf Alaaf!! 
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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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Gehandicapte Carnaval 2018. 
 
Zondag 4 februari 2018, een koude dag.  
De Blaasbalgen kwamen met de bus aan bij RKAVV in Leidschendam 
waar De Damzwabbers het gehandicapten carnaval vieren.  
Snel de instrumenten uitpakken en naar binnen toe. Na eerst alles in het 
ene kamertje neer gezet te hebben, mochten we verhuizen naar de be-
stuurskamer omdat de ruimte waar we zaten weer nodig was.  
Na deze interne verhuizing was het alweer tijd voor ons eerste setje. Om-
dat wij ook te maken hebben met de 
griepgolf nam John van Ree de muzi-
kale leiding op zich; waarvoor dank!  
 
Tijdens het spelen van ons eerste 
setje kwam "onze" Tim binnen ge-
stormd. Zijn koffer werd in een hoek 
gegooid en met veel enthousiasme 
nam hij plaats tussen de trompetten 
om zijn nootjes mee te spelen. Tim, 
fijn dat je er was zonder jou hadden 
we het niet gered.  
 
De jeugdprins en page en de prins en page van De Damzwabbers ston-
den op het podium om een speciale gast welkom te heten en dat was de 
burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Na de welkomstwoorden 
was er nog tijd voor een polonaise en zat ons eerste setje er alweer op. 
Tussen de setjes door was er 
muziek van Rosteyn Entertain-
ment en uiteraard de super ge-
zellige karaoke.  
 
Er werd een speciale dag prins 
en page gekozen uit de aanwezi-
gen en het feest was compleet. 
Na 3 setjes zat het er voor ons 
weer op, Tim nam het laatste set-
je de leiding op zich om een 
beetje orde in de chaos te hou-
den. Wat zouden we als Blaas-
balgen toch zonder deze gewel-
dige muzikant moeten. We hebben dit jaar geen solo's van hem gehoord 
maar aanwezig was die zeker. De sfeer was super gezellig en we kijken 
uit naar het komend weekend wanneer het echte Carnaval in Zwabber-
dam los barst. 
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Bekendmaking Prins en Page van Blaasbalgië 2018 
 
Ieder jaar komt er binnen De Blaasbalgen weer een gespannen sfeer te 
hangen. Dit keer misschien nog wel meer dan andere jaren. Vlak voor 
carnaval kiezen de oud prinsen een nieuwe prins. Dit jaar wordt dit al-
weer de 11e prins van Blaasbalgië. Sommige leden worden hier erg ze-
nuwachtig van, worden ineens ziek of moeten ineens eerder weg. En het 
is alleen maar een ere functie die je toebedeeld krijgt. 
 
Normaal rond de pauze komt dan altijd de Prins en Page van CV de 
Damzwabbers ons gebouw binnen maar door omstandigheden moest de 
nieuwe prins eerder weg dus werd dit jaar om 20.00 de prins al bekend 
gemaakt. Onder trommel geroffel werd de steek onthuld en de 11e prins 
van Blaasbalgië is……. Prins Infra.  Uiteraard moet hij ook een page 
hebben en dit jaar was de eer aan Page Jose To-Go. Na alle plichtple-
gingen was het tijd voor de felicitaties en een drankje! We kijken uit naar 
deze carnaval onder leiding van onze nieuwe prins en page. 
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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 

Vrijdag t/m 
Zondag 

6 t/m 8 
april 

Studieweekend De 
Blaasbalgen 

Otterlo Hele dag BB 

Zaterdag 21-04-18 
WC Hillegom bloe-
mencorso 

Hillegom Middag BB 

Vrijdag 4-5-18 
Dodenherdenking 
Park Leeuwenberg 

Leidschen-
damVoorburg 

Middag BB 

Vrijdag 4-5-18 Dodenherdenking Rijswijk 
Middag / 
avond 

BB 

Zaterdag 12-5-18 
Go-Stores  
Winkelcentrum 

Roosendaal Middag BB 

Donderdag 17-5-18 
Rolstoelvierdaagse 
Buytenhage 

Zoetermeer Avond BK 

Zaterdag 19-5-18 
Luilak actie  Winkel-
centrum Ackershof 

Pijnacker Ochtend BB 

Zondag 27-5-18 
Dweilfestival Hulster 
Dweildag 

Hulst Hele dag BK 

Donderdag 31-5-18 Avondvierdaagse Zoetermeer Avond  BB 

Zaterdag 16-06-18 
Midden Delflanddagen 
Druivenkwekerij  
Nieuw Tuinzight 

Den Hoorn Middag BK 

Zaterdag 16-06-18 
Taptoe Almelo  
Polman Stadion 

 
Almelo 

Middag / 
avond 

BB 

Zondag 24-06-18 
Dweilfestival  
de Notenkrakers 

Zevenbergen Hele dag BB 

Zaterdag 15-8-18 
Dweilfestival  
Katwijk a/d Rijn 

Katwijk a/d 
Rijn 

Hele dag BK 
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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!! 
 

 

 

 
 

  

 

Ik ben verkleed als “badkuip” naar carnaval geweest. 

Was dat niet lastig? 

Nee heb mij gewoon helemaal vol laten lopen! 

 

 

Een man moet in een druk café naar de WC. Om te voorkomen 

dat zijn zojuist getapte biertje wordt opgedronken zet hij er een 

briefje bij. Op het briefje staat: “Ik heb er in gespuugd”. Als de man terug 

komt van de WC ziet hij dat zijn biertje met het briefje “ik heb er in ge-

spuugd” er nog staat. Alleen staat er nu nog wat bijgeschreven: “Ik ook” 

 

 

Zitten drie mannen in een café – Zegt de eerste man : “Mijn 

vrouw is net een Jaguar, zo mooi en gestroomlijnd.” Waarop de 

tweede man zegt: “Mijn vrouw is net een Volkswagen Golf, zo zuinig en 

betrouwbaar.” Zegt de derde man: “Mijn vrouw is net een Brandweerwa-

gen : doe-dit-doe-dat-doe-dit-doe-dat-doe-dit-doe-dat” 
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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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Carnaval met de Blaasknarren 
 
Zondag morgen 11 februari om 13.00 uur was het verzamelen bij de vro-
lijke noot. 
We gingen voor het eerst carnaval  vieren, waar we naar uit keken en  
flink voor geoefend hadden.   
De bus werd ingeruimd met de instrumenten en was klaar voor vertrek. 
Van tevoren was er een geheim overleg 
geweest met de kledingcommissie en die 
hadden een prins en page gekozen en het 
geheim goed bewaard (iets wat voor de 
knarren heel moeilijk is).  
Vlak voor het instappen werd er verteld dat 
het de gewoonte was bij Stompcity Music 
dat als je met carnaval naar buiten gaat er 
een prins en page benoemd moest wor-
den.  
Dus de kledingcommissie kwam met de 
attributen en de namen wie prins en page 
zou worden werd onthuld. 
Het was voor ons een grote verrassing dat wij Yvonne en Koos geïnstal-
leerd werden tot prins Koos de 1ste en page Hieperdepiep. 
De prins met een mooie papieren steek en een prinselijke rode mantel 
en de page met rok, kleurrijke boa en een prachtige diadeem. 
We konden vertrekken naar Vugt.  
De bus was mooi versierd en er was een heerlijke versnapering voor on-
derweg verzorgd door prins Infra en page Josje To-Go waarvoor dank. 
Al snel zat de stemming er goed in en kwamen we aan in Vught. We wer-
den hartelijk ontvangen in Café Beleef waar we twee setjes speelde in 
afwachting van de optocht. De polonaise werd al snel ingezet. Na de op-
tocht gingen we naar De Speel-
doos (clubhuis CV en blaaska-
pel De Knolderapen waar we 
ook een setje neerzette. 
 
Ondertussen was het wel tijd 
geworden om een hapje te 
gaan eten, we gingen naar het 
Wokrestaurant De 4 kolom-
men, waar we overigens niet 
de enige carnavalsvierders wa-
ren. Na wat heen en weer gezongen te hebben en gegeten vertrok de 
bus naar Nederwetten. 
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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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Voor De Blaasknarren zijn wij nog op zoek naar: 

een trompettist (m/v) een saxofonist (m/v) en een schuiftrombonist 
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 

 
In de residentie d’n Hakkuhbar kwamen verschillende kapellen even een 
setje spelen en vertrokken daarna weer om plaats te maken voor de vol-
gende. Zo hebben wij daar ook een setje gespeeld en de polonaise in 
gang gebracht. 
Rond 22.00uur vertrok de bus weer naar Leidschendam. 
 
We vonden het een leuke dag en 
hebben er van genoten.   
Het optreden in Vught en Nederwet-
ten was een succes het eten bij het 
wokrestaurant was goed geregeld 
zoals de hele dag,  bedankt Bert 
voor het regelen hiervan, we hopen 
dat we volgend jaar weer op pad 
kunnen. Verder Willem bedankt voor 
het veilig heen en weer rijden en Lia voor het maken van de foto’s. En 
Arjan voor de support en gezelligheid. 
 
Prins Koos  de 1ste   en Page Yvonne  de 1ste. 
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Damlaan 70 
2265 AP  Leidschendam 

Tel.: 070 – 3201789 
Fax: 070 – 3201741 

www.lameko.nl 
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CARNAVAL DAG 1, 10 FEBRUARI 2018 

 

Ik kom uit Leidschendam, waar is dat feestje dan… Alaaf Alaaf Alaaf!  

 

Zaterdag 10 februari, de dag waarop de Blaasbalgen carnaval gingen 

vieren in Leidschendam. De dag begon met een optreden in het stadhuis 

van Leidschendam, de plek waar C.V. De Gaanders en C.V. De Dam-

stampers elkaar ontmoetten, de sleuteloverdracht was en de polonaise 

werd gelopen op muziek van De Blaasbalgen.  

Na een aantal speeches van onder andere de burgemeester en de prin-

sen van allebei de carnavalsverenigingen, was het tijd om te vertrekken 

naar de jaarlijks terugkerende carnavalsoptocht. Dit keer niet te voet 

maar op een echte carnavalswagen (die 

een aantal Blaasbalgen hadden versierd) 

die mogelijk gemaakt was door onze 

hoofdsponsor A. van Rijswijk..  

Niet alleen was er muziek van De Blaas-

balgen op de wagen, ook was oud prins 

D’rop als DJ aanwezig wat zorgde voor 

een gezellige muzikale afwisseling.  

Na de optocht was het tijd voor de jaarlijkse traditie, de doop van de 

prins en page van de damzwabbers in de Vliet.  

Toen de prins en page weer veilig op de kade stonden,  hadden Prins 

Infra de 1e en Page Josje to go overheerlijke Bosche Bollen geregeld 

met een leuke afbeelding van zichzelf erop! Nadat alles op was, was het 

tijd om te vertrekken naar De Bleu Bells waar we 2 setjes gingen spelen, 

afgewisseld met De Zwiebels. 
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 CARNAVAL DAG 2, 12 FEBRUARI 2018 
 
Na een dagje rust konden de Blaasbalgen er weer tegenaan. De bus ver-
trok dit keer richting Arnhem waar we een dagje mee gingen carnavallen 
met Carnavalsvereniging de Meerbonken. Onze eerste bestemming was 
in Loo waar we een feestje gingen bouwen bij Carnavalsvereniging De 
Nathalzen. Wat we de hele dag gingen doen was duidelijk. Overal moes-
ten we even wachten, binnen komen samen met CV de Meerdonken ui-
teraard in een polonaise, nog 1 of 2 num-
mers spelen, biertje en dan weer verder…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook waren wij bij de volgende Carnavalsverenigingen vandaag te gast: 
CV De Marskoppen uit Elden 
CV de Dolbotters uit Westervoort  
CV de Zotkappen uit Arnhem 
Na een aantal polonaises en de hele dag carnavalsmuziek spelen was 
het voor De Blaasbalgen weer tijd om naar Leidschendam terug te rijden. 
Wat was het een gezellige dag en wat kunnen ze toch goed carnavallen 
daar in Arnhem! Alaaf, alaaf, alaaf!! 
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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, wat fijn dat je dit leest! 
                                                                                              
Ik zal mij even voorstellen, ik ben Michel Aardenburg. 
Ik woon in Beverwijk en ben geboren op 6-10-1987 en 
ben dus 30 jaar. Mijn hobby's zijn modelauto's en mu-
ziek maken. Momenteel werk ik bij de gemeente 
Heemskerk in het onderhoud van planten en grasvel-
den. 
 
Toen ik 6 jaar was, ben ik begonnen met een instru-
ment bespelen. Ik ben begonnen op trompet en speel-
de toen bij Show- en drumfanfare De Zwervers uit Beverwijk. Toen ik 8 
jaar was, mocht ik mee gaan lopen bij de band. Op mijn 9e ben ik over 
gestapt naar bugel, dat was het laatste instrument wat ik daar gespeeld 
heb. Hierna ben ik naar Limburg verhuisd en ook daar heb ik mijn hobby 
weer veder op gepakt bij Show- en drumfanfare Molenberg. Hier ben ik 
weer op bugel begonnen tot ik 12 jaar was. Ik heb toen de overstap naar 
de sousafoon gemaakt en dat is een goede keuze geweest, ik heb het 
nog steeds naar mijn zin op de sousafoon. Later ben ik weer in Beverwijk 
gaan wonen, bij mijn vader, ik heb toen Amigo Leiden gevonden om daar 
mijn hobby verder uit te breiden op de sousafoon. Ik heb het hier erg 
naar mijn zin maar zocht een andere uitdaging in de muziek en ben toen 
gaan zoeken naar een kapel. Ik volgde De Blaasbalgen al een tijdje via 
Facebook en via de filmpjes op YouTube en zag een vacature voor sou-
safoon. Snel heb ik contact gezocht en een afspraak gemaakt om te ko-
men luisteren of ik het wat vond, eigenlijk was ik al meteen verkocht en 
heb mij zo aangemeld.  
 
Wat ik nu in een korte tijd heb mee 
gemaakt; van lid worden tot opper van 
het prinsen paar GEWELDIG, Ik heb 
er totaal geen spijt van om mij als lid 
aangemeld te hebben. 
 
Groeten, 
 
Michel   

Het verhaal achter….  
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