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Voor informatie: fanclub@deblaasbalgen.nl 
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Van de voorzitter 
 
Afscheid 

 

De donkere dagen voor Kerst en afscheid, dat 

belooft wat. 

Als ik zo terugkijk naar het jaar dat achter ons ligt, kan ik vertellen dat er 

een fantastische Play Inn is geweest met een mooie workshop van Frank 

van der Poel. Ook het feest 15 jaar De Blaasknarren was er een om niet 

te vergeten. Mooie evenementen met veel inzet van leden, prachtig!  

Afscheid heb ik moeten nemen van leden maar ook instructie. Michel 

Guldenmundt heeft de club voorgoed gedag gezegd en zo missen we 

een van de oprichters van De Blaasbalgen. Andere leden van het eerste 

uur, Patty Kapel, Kees Guldenmundt en Harry Scholtes hebben om ver-

schillende redenen afscheid genomen en hun muziekinstrument aan de 

wilgen gehangen.  

Een ledenwerfcampagne is op de rails gezet en we hopen voor beide 

orkesten nieuwe leden in huis te krijgen. 

Gelukkig hebben we John van Ree bereid gevonden voorlopig de in-

structie van de dinsdagen op zich te nemen en ik kan vertellen dat we 

daar erg blij mee zijn. 

De nieuw ingestelde muziekcommissie van De Blaasbalgen heeft een 

vernieuwend repertoire samengesteld. Oude maar vooral ook nieuwe 

muziek komt in het boekje en zo zijn we al weer bijna klaar voor het nieu-

we jaar.  

We nemen afscheid van het afgelopen jaar en gaan op naar de feestda-

gen. Dagen waarop we met onze dierbaren kunnen genieten van elkaar. 

Werk en hobby zetten we even aan de kant. Tijd voor bezinning en plan-

nen maken voor het nieuwe jaar. 

 

Ik wens jullie allemaal prettige Kerstdagen en een mooie jaarwisseling. 

En ik hoop iedereen weer gezond en wel in het nieuwe jaar te mogen 

ontmoeten. 

Een bijzonder moment is de nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari 

waar we het glas zullen heffen op een mooi en muzikaal jaar. 

 

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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Maak kennis met Schoonheidssalon Elzenbloesem en kom heerlijk tot 
rust tijdens een gezichtsbehandeling. 
 
Wilt u zich eens heerlijk ontspannen en uw huid verbeteren of zijn uw 
voeten toe aan een pedicurebehandeling? Kom dan langs voor 
een afspraak of bel 015-2126322 
 
U vindt ons in het pand van de DA Drogist op de Elzenlaan. 
 
Schoonheidssalon Elzenbloesem 
Elzenlaan 10 
2612 VX Delft 
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Ooievaarsrun 2017 
 
De alom bekende Ooievaarsrun werd voor het eerst georganiseerd in 
september 1987 en de eer en genoegen was aan De Blaasknarren om 
aan de 30ste editie, en tevens de 30ste verjaardag van dit schitterend 
mooie evenement, deel te nemen. 
 
 
Op zaterdag 16 september 2017, om 
10:50 uur, vertrokken wij dan ook met 
de bus richting de 1ste visafslag te 
Scheveningen. Het was van groot be-
lang om op tijd te vertrekken in ver-
band met de vele afzettingen, omlei-
dingen en verkeersdrukte, waar onze 
chauffeur Wim zoals gewoonlijk zijn 
hand niet voor omdraaide.  
 
Aangekomen bij de visafslag werden wij naar een aan ons toebedeelde 
parkeerplaats gedirigeerd, waar wij de instrumenten uitlaadden en naar 
binnen mochten om onze instrumenten een veilig plekje te geven, waar-
voor ook een aparte ruimte was aangewezen achter het zo genoemde 
“Foundation Spelletjesplein”. Men was nog druk bezig met het in orde 
maken van de feestzaal en het testen van de geluidsapparatuur, dus het 
was nog erg rustig. Wel grappig om dan op datzelfde moment live-
filmpjes te ontvangen van de mega-drukte bij het beginpunt aan de Ker-
ketuinenweg en elders op de route! Wij mochten in elk geval beginnen 
met een lekker bakje koffie. 
Om twaalf uur werd de eerste run ver-
wacht en om die tijd openden wij dan 
ook ons eerste “muzikale buffet” met 
Adio Amore. We hadden er zin in en 
volgens mij straalden wij dat ook aar-
dig uit. De eerste run kwam aan, de 
zaal stroomde leuk vol met publiek en 
het feest kwam eigenlijk meteen op 
gang! En zo hoort het ook. Na een be-
hoorlijke set te hebben gespeeld, nam de disco het over en mochten wij 
ons tegoed gaan doen aan een lunchpakket en een gezellig drankje. 
 
Even later volgde een demonstratie van dansgroep IKC-Bamboe, waarbij 
ook onze Knarredames hun danstalenten even dunnetjes uit de kast 
haalden op de dansvloer. Op dat moment stonden wij ook te wachten op 
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de tweede run, want onze taak voor deze dag was om alle vier de runs 
binnen te halen. Verspreid over de middag hebben wij dan ook vier 
(royale) sets gespeeld. Geen vaste sets, maar losse nummers op aanwij-
zing van onze muzikaal leider Hennie. 
Lekker relaxed. Naar gelang de runs bin-
nen kwamen, werd het drukker en druk-
ker en in de middag was de zaal dan ook 
helemaal afgestampt en het was één 
groot feest! Geweldig om mee te maken 
en geweldig om dit voor deze mensen te 
mogen doen! 
 
 
Om een lang verhaal kort te maken: we hebben veel gespeeld en ook 
heel veel lol gehad. En als je iets tekort kwam, dan was het toch echt je 
eigen schuld. Zoals altijd was het weer tot in de puntjes geweldig georga-
niseerd en wij hopen dat er nog heel, heel veel Ooievaarsruns mogen 
volgen, want een evenement als dit mag natuurlijk nooit verloren gaan! 
Wij bedanken de organisatie voor de gastvrijheid. 
 

 
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 
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Blaasinstrumenten en reparaties 
www.atelierpfeiffer.nl 
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Helmonds Blaasfestijn 
 
Zondagochtend 9.15 uur… De Blaasbalgen verzamelen zich voor een 
dagje Helmond. Om precies te zijn het 
Helmonds Blaasfestijn met 32 collega 
feestkapellen. Toen het nog enigszins 
mistig was vertrokken we, het werd 
vervolgens een heerlijke nazomerdag. 
Zonder korte broeken helaas….  
 
Aangekomen stonden we meteen mid-
denin de bonte verzameling muzikan-
ten uit het halve land. Lianne en Ronald werden ons als begeleiders toe-
gewezen. Wat zijn we prima begeleidt en voorzien van diverse natjes op 
z’n tijd. Klasse!  
 
 
 
Vier setjes op verschillende podia 
stonden er voor ons op het program-
ma in het drukke en gezellige cen-
trum. Wat wil een Brabander nog 
meer: Zon, terras, biertje en…. De 
Blaasbalgen!  
En wij? Lijntjes aan de wandel, muzi-
kale hoogtepunten op plantenbak-
hoogte, een super enthousiast promoteam, zeer complimenteus publiek 
en mooie punten van de jury (2e en 3e plaats), ouderwets De Blaasbal-
gen sound on tour. Ook De Blaasbalgen hebben niets meer te wensen!  
 
 
 
Wij feliciteren de Roepoepers met de 
publieks- en de leutprijs en de Goez 
Hool Band uit Aarle Rixtel met de jury-
prijs. 
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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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Koopcentrum Hillegom 
 
Ook dit weekend stond er weer een optreden op de planning voor De Blaasbal-
gen. Dit keer in Hillegom. Toen onze buschauffeur Willem ons weer veilig had 
afgezet bij Hotel Flora, konden we, nadat alle instrumenten waren uitgepakt, be-
ginnen aan onze eerste set.  
 
Met telkens 1 nummer en dan weer een paar meter verder, kwamen we zo uitein-
delijk aan bij Kadoshop Home & Joy. Hier hingen de ballonnen buiten en dat 
betekent feest, dus werd er direct een vrolijk “Lang zal ze leven” ingezet. Ka-
doshop Home & Joy bestond 12 ½ jaar en vonden het zo geweldig dat wij een 
aantal nummers voor de winkel wilden spelen, dat ze ons een heerlijk bakkie 
koffie aanboden. 
Na een korte pauze waarin we een heerlijk 
gezonde lunch konden nuttigen bij de plaat-
selijke snackbar, konden we verder met onze 
andere setjes. Gelukkig nog steeds zonder 
regen en met al wat meer publiek. Theo, onze 
muzikale leider, vond het vandaag ook de 
perfecte dag om alle oude nummers weer 
eens te spelen. Nummers zoals “Vrouwkes” 
en “Stil in mij” kwamen weer eens voorbij en 
dat leverde bij sommigen een hoop ‘O ja´ 
momenten op. 
 
Na 4 setjes was het tijd om terug te keren naar de bus. Het moment waarop wij 
afscheid moesten gaan nemen van Patty was aangebroken. Patty heeft na al die 
jaren besloten dat het tijd was om te stoppen en vandaag was haar laatste optre-
den. Het nummer Adios Amore was speciaal voor Patty. Patty, bedankt voor al je 
muzikale jaren bij De Blaasbalgen, we gaan je zeker missen!  
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Play-in Stompcity Music 
 
Vandaag was de 2e Play inn van Stompcity Music. Om 9.00 uur waren 
de 1e leden aanwezig om alles klaar te zetten, we waren net als vorige 
keer weer te gast op het Veurs Lyceum in Leidschendam.  
 
Vanaf 10.00 kwamen de eerste mensen 
binnen lopen, tientallen hadden zich in-
geschreven voor deze leuke en vooral 
muzikale dag. Bij binnenkomst kreeg ie-
dereen zijn muziek uitgereikt en een leu-
ke goodiebag mede mogelijk gemaakt 
door sponsering van: Visual Print, Full-
Score, MC Solutions en Scholtes foto-
grafie Na een lekker bakkie koffie en een 
plak je cake was het tijd voor het eerste gedeelte van de dag.  
 
Onder leiding van Frank van der Poel gingen we werken aan de tech-
niek, Frank vertelde ons over je adem-
steun en hoe je het best je lucht kon ge-
bruiken. Gebruik makend van de pyrami-
dales spier kan je veel natuurlijker je 
adem/lucht gebruiken met spelen. Na 
wat oefeningen en tips zijn we dit gaan 
toepassen op het nummer “Dat ene mo-
ment” je merkt met spelen echt verschil 
maar dit constant toe blijven passen zo-
dat het automatisme wordt blijft de uitda-
ging. 
 
 
Inmiddels was het tijd voor de lunch, dit was super goed geregeld door 
middel van een Food Truck. Lekkere wraps en een lekker soepje ver-
zorgd door Mobi Food. De wrap was voor de een wat pittig en de ander 
vond hem lekker maar vooral voedde het 
goed. 
 
Na de pauze gingen we verder onder 
leiding van Michel Guldenmundt, Michel 
had 8 nummers uitgezocht om mensen 
met de verschillende stijlen van muziek 
kennis te laten maken. Van een ¾ maat 
tot een Samba, van een 6/8 maat tot een 
mars alles kwam voorbij.  
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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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 Met veel interesse werd er geluisterd naar de uitleg van Michel, met het 
gebruikelijke geintje tussen door. 1 van de nummers die we speelden 
“Wie kan mij vertellen” van Andre Hazes jr. is speciaal geschreven door 
John van Ree van Full-Score.nl voor deze Play Inn. Alle aanwezigen 
hebben dit arrangement ook mee naar huis gekregen, we zijn benieuwd 
hoe vaak we het terug gaan horen.  
 
Na een korte pauze werden de laatste nummers door genomen en was 
het al weer tijd om alles door te spelen. De 8 nummers hebben we daar-
mee niet gehaald want het was al ruim over 4 uur toen we stopten maar 
dat was geen probleem. Iedereen had genoten van de muziek en de uit-
leg. Na het opruimen van de instrumenten was er nog tijd voor een bor-
reltje en een hapje en toen was het al weer tijd om naar huis te gaan. 
Ik wil de organisatie van de Play Inn een dikke veer geven voor deze su-
per play inn, alles was perfect geregeld. Ik hoop dat iedereen het net zo 
naar zijn zin gehad heeft als ik en wie weet tot een volgende keer. 
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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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Dag Datum Wat Waar Wanneer Wie 

Zaterdag / 
Zondag 

10-2-18 
t/m 

11-2-18 
Carnaval 

Leidschendam 
en Brabant 

Hele dag BB 

Zaterdag 13-01-18 
Opwarmavond  CV De 
Damzwabbers 

Leidschendam Avond BB 

Zondag 04-02-18 
Gehandicapte Carna-
val 

Leidschendam Middag BB 

Zaterdag 10-02-18 
Sleuteloverdracht CV 
De Gaanders en CV 
De Damzwabbers 

Gemeente 
huis Leid-
schendam 

Ochtend BB 

Zaterdag 10-02-18 
Carnavalsoptocht op 
wagen CV De Dam-
zwabbers 

Lieidschen-
dam 

Middag BB 

Zaterdag 10-02-18 
Prins en page te wa-
terlating CV De Dam-
zwabbers 

Leidschendam Middag BB 

Zaterdag 10-02-18 
Prijsuitreiking CV De 
Damzwabbers 

Leidschendam Middag BB 

Zondag 11-02-18 Carnaval Brabant Hele dag BB 

Woensdag 21-2-2018 
Algemene Ledenver-
gadering 

Leidschendam Avond BB / BK 

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 BB 
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Damlaan 70 
2265 AP  Leidschendam 

Tel.: 070 – 3201789 
Fax: 070 – 3201741 

www.lameko.nl 
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 Jantje gaat bij oma en opa logeren in de vakantie. Als hij moet 

plassen roept hij oma en zegt;" Ik moet piesen oma" . "Maar Jan-

tje", zegt oma, "dat is niet zo netjes zoals jij dat zegt." "Ja, maar ik moet 

zo nodig piesen oma" "Laten we afspreken dat je vanaf nu fluiten zegt in 

plaats van piesen." Als Jantje 's nachts wakker wordt door een nare 

droom mag hij van opa in het bed van opa en oma komen liggen. Na een 

tijdje stoot hij opa aan en zegt hij dat hij nodig moet fluiten. "Maar Jantje", 

zegt opa, "dat kan toch niet midden in de nacht, zo wordt oma nog wak-

ker!" "Maar opa, ik moet echt heel nodig fluiten!" "Nou vooruit dan maar", 

zegt opa. "Doe het dan maar even heel zachtjes in mijn oor." 

 

 

 

Schoolpietje: "Ik heb vandaag leren schrijven! "Zozo", zegt Luis-

terpiet. "En wat heb je geschreven?" Schoolpietje: "Dat weet ik 

niet. Ik heb nog niet leren lezen." 

 

 

 

Hoe komt het dat de kerstman nooit vooruit gaat? Hij roept altijd 

hohoho! 

Moppen!! 
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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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Repetitiedag en feest 15 jaar Blaasknarren 
 
Op zondag 15 oktober, om half tien, zou er verzameld worden in De Vro-
lijke Noot, waar al een handje vol leden “een natte rug” had, druk in de 
weer met het voorbereiden van de zaal en diverse benodigdheden voor 
de verzorging van de innerlijke mens. Om de genoemde tijd kwamen de 
leden dan ook binnen druppelen en na een lekker kopje koffie ving om 
10:00 uur de repetitie aan, onder leiding van onze instructeur Hans Dub-
belaar.  
 
Op deze dag werden onze nieuw-
ste nummers bijgeschaafd. We 
waren met volle bezetting, het-
geen natuurlijk altijd bijdraagt aan 
een optimale repetitie. Zoals het 
de Blaasknarren betaamt, hing er 
ook een ontspannen en gezellige 
sfeer en ook het weer was ronduit 
zomers: “Nazomer met subtropische temperaturen als gevolg van een 
orkaan bij Ierland”, zo was op het nieuws te horen. Nou… dan mag het 
van mij wel vaker in Ierland gaan waaien (hahaha). De pauzes werden 
hierdoor lekker buiten in het zonnetje doorgebracht, wat voor de tijd van 
het jaar heel bijzonder genoemd kan worden. Het doel van de repetitie-
dag was vooral om onze nieuwste nummers bij te schaven, wat aardig 
gelukt is, al zeggen we het zelf (ja 
toch, Hans?). Zo was er van de 
nieuwste nummers ook een setje 
samengesteld, om de feestavond 
muzikaal mee te openen.  
 
Om klokslag 12 uur arriveerde 
Opa Wassink, die gezellig kwam 
helpen met alles wat de horeca-
commissie op stapel had. Samen 
met Geertje ging hij dan ook meteen aan de slag om de lunch te verzor-
gen en deze liet dan ook niets te wensen over! Naast het broodjesbuffet 
kon er ook een kroketje, frikandel of kaassoufflé genuttigd worden met 
natuurlijk een glaasje melk of sap en ook de fruitschaal ontbrak niet voor 
de nodige vitamientjes. Kortom, als je iets tekort kwam, was het je eigen 
schuld! Verder gewoon lekker gerepeteerd met z’n allen en om kwart 
over drie was de repetitie ten einde.  
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JH Jaap Huisman garagebedrijf 

    
 
 

plaatwerkerij en spuiterij 
ook voor taxatie van schades 

 

 
 
 
 

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

 

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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Na met met vereende krachten de vloerkleden opborgen te hebben werd 
ondertussen de zaal in no-time in orde gemaakt voor het jubileumfeest. 
Onder tussen waren onze top koks Wilfred en zijn pa bezig met het 
Grieks buffet, daar om was de ruimte tegenover de toiletten voor ieder-
een even een “no go-area”  
Na deze bedrijvige pauze was het tijd voor een drankje en kwamen de 
genodigden binnen lopen, die hartelijk werden verwelkomd door de 
feestcommissie, Yvonne Schaareman en Harmen Adema, en meteen 
voorzien werden van een welkomstdrankje. Om 16:10 uur was het al 
leuk druk en met ons miniconcert van 20 minuten, wat Hans op een leu-
ke manier aan elkaar praatte. Na 
het concert volgde een ope-
ningswoordje van Yvonne, waar-
na het woord was aan bestuurs-
lid Linda, waarbij alle Knarre-
muzikanten een pakje op naam 
kregen uitgereikt, dat we na een 
teken tegelijkertijd open mochten 
maken. En wat zat er in? Tja, 
zoals gezegd: bij een feestje 
hoort muziek en bij een jubileum horen cadeautjes én… bij een nieuw 
lustrum hoort een frisse nieuwe look! De rode T-shirts behoren tot het 
verleden en vanaf nu zijn wij te bewonderen in het groen. We zijn er blij 
mee! Hierna volgde een uitgebreide toespraak van onze muzikaal leider 
Hennie, met onder meer een terugblik naar het verleden vanaf de oprich-
ting en een woord van dank aan ieder, die door de jaren heen haar/zijn 
steentje heeft bijgedragen. Ook lanceerde hij een nieuw begrip binnen 
onze club en enkele seconden later was dit nieuwe begrip dan ook een 
feit: DE OPPERKNAR! Deze benoeming werd toebedeeld aan Mart Roo-
zenburg. En terecht! Want alweer sinds jaar en dag 
zet Mart zich op alle mogelijke fronten in voor de 
club en moet het balletje heel raar rollen, wil hij een 
activiteit met of voor de club overslaan! “Mart, on-
wijs gefeliciteerd namens alle Knarren: je hebt hem 
verdiend!” 
 
Daarna was het woord aan Wilfred, die de aanwe-
zigen hartelijk uitnodigde om deel te nemen aan 
het Grieks Buffet uit eigen keuken. Het was top! En 
na het eten kon je nog een chocolade- of aardbei-
enijsje halen aan de bar. En verder was het nog 
gezellig met elkaar borrelen, waarna men moe, 
maar voldaan van een geweldige jubileum dag, 
druppelsgewijs aftaaide. 
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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. 
 

Muziekvereniging Stompcity Music Leidschendam  

http://www.budosport-rust.nl


26 

Muziekvereniging Stompcity Music Leidschendam  

 Sinterklaasfeest bij Siemens Den Haag  en het Ministerie van  
Algemene zaken 
 
De eerste Pietendag van 2017 staat op het programma! Na de intocht 
van Sinterklaas in het hele hoge noorden (Dokkum) zijn de blaaspieten 
afgedaald naar Den Haag. Als vertrouwd staan bij binnenkomst in de 
Vrolijke Noot de tafels, krukken, kwastjes en sponzen en een bar vol 
heerlijkheden weer opgesteld. Na dat iedereen in gereedheid is komt ook 
de bus nog voor rijden…. Die club in Leidschendam heeft het altijd goed 
geregeld voor de Pieten! De eerste stop van vandaag is het personeels-
feest bij Siemens Den Haag. Vertrouwd maar altijd gezellig blazen de 
Pieten de kinderen en ouders, die uit de parkeergarage komen wande-
len, tegemoet. Een dansje, wat foto’s, high fives en natuurlijk zingen uit 
volle borst. Als iedereen binnen is trekken wij weer verder. Bedankt Op 
naar het Binnenhof.  
Daar waar die ministers vaak door de deurtjes gaan en persPieten ze 
staan op te wachten. De muziekPieten gaan een poging doen om het 
eeuwenoude stucwerk van de muren van het ministerie van Algemene 
Zaken te spelen, juist… naast het torentje 
van onze minister-president! Net zoals 3 
jaar geleden zien we ook nu weer dat 
men heel lang geleden (rond het jaar 
1300) al een vooruitziende blik had. De 
Blaasbalgenbus past precies door de 
poort en daardoor komen we tot precies 
voor de deur! Dat kunnen we aan Willem-
Pie(t) wel over laten! En dan naar binnen: 
deurtje hier trapje daar, in het slot en 
weer verder, totdat…. we de allergrootste 
Piet tegenkomen die we ooit gezien hebben…..zelfs onze opperschuif-
Piet trekt er lichtbruin van weg. Maar: niets dan gezelligheid, deze reuze-
Piet heeft ons zelfs opgesnord en studiePietje Donna de opdracht gege-
ven om het lijntje te leggen met onze managerPiet. En dat is gelukt dus! 
Als we binnenkomen is Sinterklaas zijn konijn kwijt. Ja echt! Sinterklaas 
heeft een konijn, eentje met een rode mantel! Het licht gaat uit, vrolijke 
noten, zingen en tadaa…. het konijn komt gelukkig weer tevoorschijn. 
Sinterklaas is er vervolgens zo ondersteboven van dat hij bijna vergeet 
om de cadeau-tjes uit te delen. Gelukkig bijna, de grote zakken vol met 
pakjes komen tevoorschijn. Met een heleboel vrolijke noten vanaf de ga-
lerij werden alle pakjes uitgepakt. De muziekPieten gingen er aansluitend 
weer vandoor. Heerlijk! Daarna nog even op de foto en terug naar de 
bus. Eenmaal bij de bus was het een drukte van jewelste. Geen persPie-
ten deze keer maar flitsende Aziatische camera’s en hele grote hagelste-
nen! Snel in de bus, op naar de volgende klus! Af***** dus! 
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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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Sinterklaasfeest bij BSH huishoudapparaten B.V. Hoofdorp 
 
Vandaag was het alweer vroeg dag voor de pieten van De Blaasbalgen. 
Om 7.15 uur stond er een heel team gereed om iedereen er weer spik en 
span uit te laten zien. Ook voor de innerlijke mens was op dit tijdstip 
goed gezorgd. We werden voorzien van een lekker bakje koffie en ook 
wat zoets was er volop terug te vinden.  
 
Om 9.00 uur was iedereen weer hele-
maal in de plooi en konden we op weg 
naar Hoofddorp. Hier aan gekomen 
stond er koffie en fris klaar, zo dat ie-
dereen even kon opladen na de “lange 
reis”. Om te gaan spelen moesten we 
nog heel even wachten. Eindelijk was 
het sein daar en konden we de hal in 
om de kinderen te vermaken. Wat blijft 
dit toch leuk om te doen, kinderen die 
van onze muziek genieten, maar ook 
kinderen die het wel heel hard en spannend vinden. Met een dansje en 
een lach van onze pieten zie je de meeste toch wel ontspannen en mee 
doen. Met de kinderen hebben we veel bekende sinterklaas liedjes ge-
zongen en qua muziek werd er ook aan de vaders en moeders gedacht. 
Tijdens dit optreden gebeurden er weer een hoop rare dingen. Pieten die 
over elkaar heen vielen, pieten die niet meer op konden staan, pieten die 
heel erg bang waren om een solo te spelen, en zelfs een prachtige solo 
van de piet met de bekkens! Op een of andere manier is het iedere keer 
een raadsel wat er weer gaat gebeuren. Na een flinke tijd gespeeld te 

hebben waren alle kinderen aanwezig 
en ging het sinterklaastheater van 
start. Wij konden even onze kelen 
smeren zodat we daarna Sinterklaas 
met het al oude lied binnen konden 
halen. Na dat Sint bij de kinderen 
was, was er voor ons een broodje en 
wat melk (of was het nu melluk??? ) 
neer gezet. Hier na konden de pieten 
weer snel naar huis toe om zich voor 
te bereiden op het volgende feestje.  
 

We bedanken BSH Huishoudapparaten voor de uitnodiging en hopen 
volgend jaar weer van de partij te zijn. 
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