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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: 27180004 
 

Homepage-adres: www.feestkapel.nl 

Webmasters: Linda Koomen en Mark van Niel  

E-mail: bestuur@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 

 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 de voorzitter 
 
 

De kop is er weer af 
 
Na een lange, warme en droge zomer zijn we 
alweer druk in de weer. 
Beide kapellen hebben hun eerste optreden er al opzitten. Katwijk en 
Scheveningen hebben de primeur gehad en zijn verwend met onze muzi-
kale klanken. 
 
Maar de echte start van het seizoen is de traditionele BBQ.  
Dit jaar staat de BBQ in de top 3 v.w.b. het aantal deelnemers. Misschien 
wel omdat het een bijzondere was. Als bestuur hebben we gemeend een 
aantal oud-leden extra in het zonnetje te zetten voor al hun inspanningen 
voor de vereniging.  
Carry Wortel als fotograaf van beide kapellen. 
Arno Pleit als trompettist, bestuurslid en medeoprichter en voorzitter van 
SLIM (Stichting Lol in Muziek). 
Beide heren zijn benoemd tot “lid van verdienste”. 
Harry Scholtes als trombonist, bestuurslid met portefeuille promotie en 
redacteur van het clubblad. 
Harry is benoemd tot “erelid”. 
Alle heren zijn uiteraard vereeuwigd op de foto maar ook prijken hun na-
men op de betreffende schilden die ons clubgebouw versieren. 
Nu het nieuwe seizoen geopend is kunnen we er weer flink tegenaan. De 
agenda’s zijn goed gevuld met als klapper de wandelvierdaagse in Mar-
bella. Het is alweer de derde maal dat De Blaasbalgen dit festijn muzi-
kaal mogen opluisteren. 
Kortom, de kop is er af en we hebben mooie optredens in het verschiet.  
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Avondvierdaagse Zoetermeer 
 
Het is een zwoele avond als De Blaasbalgen op 31 mei naar Zoetermeer 
afreizen om daar de avond 4-daagse luister bij te zetten.  
Dit keer zit Richard achter het stuur en hij weet de bus behendig op de 
Markt in Zoetermeer te parkeren.  
 
De instrumenten worden 
uitgepakt en het is 
wachten op de eerste 
lopers. Het is een gezel-
lige boel op het plein 
waar veel deelnemende 
scholen een tafel heb-
ben staan met bloemen, 
medailles en diploma’s. 
We hebben drommen 
wandelaars binnen ge-
speeld en een gezellig 
sfeertje gecreëerd met 
onze muziek.  
 
Aan alle gezelligheid 
komt dan uiteindelijk een eind en ook voor ons. Inpakken en wegwezen. 
We kunnen terugkijken op een gezellig avondje muziek maken. 
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Blaasinstrumenten en reparaties 
www.atelierpfeiffer.nl 
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 Taptoe Almelo 

 
Vandaag was het zo ver, een optreden wat al ruim een jaar op de agen-
da stond en waar De Blaasbalgen veel zin in hadden. We reisden af naar 
Almelo om daar vooraf aan de taptoe de sfeer er alvast goed in te bren-
gen. Dit lukte in de bus ook al aardig, toen Wim binnen kwam en die toe-
gezongen werd voor zijn verjaardag was het feest helemaal compleet. 
De traktatie was heerlijk Wim dank je wel! 
Na een flinke rit waren we aangekomen in Almelo waar de organisatie 
had gezorgd voor een goede ontvangst met broodjes, fruit en drinken. 
Om 18.00 mocht het publiek naar binnen en zijn wij gaan spelen. Eerst 
even een nummertje bij de frietkar waar heel veel muzikanten een vette 
bek aan het halen waren, daarna snel het veld op om daar te gaan spe-
len.  
 
Taptoe Almelo wordt gehouden 
in het Polman Stadion waar 
Heracles speelt, alleen spelen 
ze daar op kunstgras dus dat 
was voor De Blaasbalgen wel 
even wennen. Maar zoals ge-
woonlijk passen wij ons snel 
aan en werd het publiek opge-
zocht. Diverse oude en nieuwe 
nummers passeerden de re-
vue, vandaag ook weer de pre-
mière van een nieuw nummer 
“Lemon Tree” wat ook goed werd ontvangen. Bij taptoes zit altijd publiek 
wat van muziek houdt dus wat is er mooier om voor te spelen. Dit merk-
ten we ook wel want bij veel nummers reageerde het publiek snel. Na 
een klein uurtje spelen sloten we af met “Het kleine café aan de haven” 
en was het veld en de tribune klaar voor de andere showkorpsen 
 
Na afloop stond er een lekker koud afzakkertje en nam mening Blaas-
balg de tijd om ook een vette bek te halen. Ook hadden we nog even de 
tijd om te genieten van een aantal showkorpsen, leuk om dit ook weer is 
te zien. Menig oude bekende kwam nog even gedag zeggen en toen was 
het al weer tijd om terug te gaan. Het einde van de taptoe hebben we 
niet gezien omdat het nog twee uur terug rijden was. Bij aankomst was 
de bus vlug gelost en ging een ieder huiswaarts. 
Wim weer super bedankt dat je ons wilde rijden, wat is het toch fijn dat 
als je klaar bent met het optreden en alles klaar staat en je zo heerlijk in 
de bus kan ploffen die je weer terug brengt naar Leidschendam. 
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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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Notenkraker festival 
 
Zondag 24 juni 2018, op naar het Notenkrakers Zomerfestival in Zeven-
bergen! Na de Moerdijkbrug rechtsaf, op naar het oude centrum met on-
ze bus! Het plaatselijke dweilorkest De Notenkrakers organiseerde voor 
de 17e maal het dweilfestival. Maar liefst 35 deelnemende feestbandjes 
in de wedstrijd- en leutklasse zorgden voor een bonte verzameling aan 
kleding en muziekstijlen. Voor ons deze keer net geen korte broek (ca. 
20 graden en een zonnetje) maar wel de vertrouwde blauwe tegeltjesout-
fit. 
 
Voor De Blaasbalgen bestond de 
middag uit een 3-tal setjes muziek op 
verschillende plaatsen in het centrum. 
We begonnen rustig bij een enkele 
kroeg met een terrasje vol toeschou-
wers. De 2e set speelden we in de 
straat bij het organisatiebureau, waar 
tal van mede-muzikanten onze toe-
hoorders waren. Zoals vertrouwd zijn 
De Blaasbalgen altijd op creatieve wijze aan de wandel, een solo hier 
een rijtje daar… als je voor het publiek speelt loop je de jury-tafel wel-
eens voorbij zullen we maar zeggen. Tip voor de organisatie: voorzie het 
juryteam volgend jaar van wat draaistoelen dan kunnen we ook daar een 
draai aan geven! 
 
Het laatste podium voor onze nieuwe set was de markt. Een heus podi-
um en inmiddels vele muzikanten hier verzameld. Wat een gezellig sfeer-
tje met alle terrassen er omheen. De ideale arena! Breeduit gingen we 
los, het publiek met behulp van ons spandoek in The Bannerman, ook uit 
volle borst meezingend. Ondanks enkele afwezigen ( Jasmijn heel veel 
beterschap! ) hebben we heerlijk gespeeld. We feliciteren De Feesttoe-
ters , RODL en de Drumgabbers met podiumplaatsen, wat brachten jullie 
ook een lekker sfeertje! 
Tot slot natuurlijk onze vertrouwde Willem die ons rond 20.00uur weer 
veilig in Leidschendam bracht en 
Fons waar we weer de nodige foto’s 
en filmpjes aan te danken hebben. 
Bedankt mannen!  
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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 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 
Krimpen 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 Ochtend ZW 

Zondag 17-2-19 
Gehandicapte  
Carnaval 

Leidschendam Middag BB 

Zaterdag 2-3-19 Sleuteloverdracht Leidschendam Ochtend BB 

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

Leidschendam Middag BB 

Vrdijag 
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 

Vrijdag 24-5-19 Avondvierdaagse Gouda Avond BB 
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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!! 
 

 
 

 
 

Een man uit Iran is zojuist aangekomen in Nederland. 

Opgewonden houdt hij de eerste de beste die hij tegenkomt aan 

en zegt: Goedendag meneer Nederlander, u veel bedankt mij voor opne-

men in u mooi land ….  De ander zegt echter: Heej, niex Nederlander ik 

ben Marokaan man. 

De Iraniër spreekt de volgende voorbijganger aan: Dank u meneer Ne-

derlander dat ik met mijn familie hier mag …. Weer wordt hij onderbro-

ken: Nieks Nederlander, ik bin Toerk… 

De Iraniër loopt verder en spreekt de volgende die hij tegenkomt aan: 

Meneer de Nederlander iek wil u bedanken voor de vele gastvrijheid van 

u land voor mij. Waar op de aangesprokene antwoordt: Hee man, sie je 

niet dat ik soewart ben, ik ben Surinamer…. 

Vertwijfeld vraagt de Iraniër: Maar waar zijn dan die Nederlanders? De 

Surinamer tikt op zijn gouden Rolex, trekt zijn wenkbrauwen op en zegt: 

DIE WERKEN TOT HALF ZES…. 

 

Drie boeren staan met elkaar te praten. "Ik zal je eens wat ver-

tellen," zegt de eerste boer: "ik heb een kip, die legt een ei, doet 

het ei in het doosje, en stapelt de doosjes netjes op." "Da's nog niks," 

zegt de tweede boer: "Ik heb een koe, die melkt zichzelf, doet de melk in 

de bus, en zet die bus zelf aan de kant van de weg." "Ik heb nog iets veel 

mooiers," zegt de derde boer: "Ik heb een varken, dat doet de hele huis-

houding, en daar ben ik nog mee getrouwd 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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Zeskamp Ter Heijde aan zee 

 
Op zaterdag 30 juni stond voor 
De Blaasbalgen het allerlaatste 
optreden voor de zomervakantie 
op de agenda. 
Dit keer een optreden in Ter Heij-
de (aan zee). Met het zonnetje 
hoog aan de hemel, een koel 
briesje en een korte broek waren 
het de ideale voorwaarden voor 
een gezellig optreden. 
 
 
Allereerst speelden De Blaasbalgen 2 setjes tijdens de 6-kamp, daarna 
was het tijd voor de prijsuitreiking in Het Vrondel. Voor mensen die Het 
Vrondel niet kennen, dit is het 
dorpshuis in Ter Heijde waar de 
meest gezellige activiteiten plaats 
vinden. 
 
Er werd met alle nummers meege-
zongen en meegedanst. Na 2 set-
jes was het voor De Blaasbalgen 
weer tijd om te vertrekken naar 
Leidschendam. 
 
 
 
10 Juli is onze laatste repetitie voor de zomervakantie. Vanaf 21 augus-
tus zullen De Blaasbalgen de repetities weer oppakken. 



17 

Muziekvereniging Stompcity Music Leidschendam  

 
     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 op het dweilfestival in Hulst 
 
Zondag 27 mei 2018, eindelijk was het dan zo ver: De Blaasknarren had-
den de eer en het genoegen hun muzikale kunnen ten toon te spreiden in 
het Zeeuwse Hulst, waar voor de 25ste keer het 
dweilfestival werd georganiseerd: de jubileumeditie!  
 
Dit maal werd de bus bestuurd door Wouter van CV 
De Damzwabbers, waarvoor uiteraard onze grote 
dank!!! Ook gaat onze dank uit naar Chantal, Anita 
en Bart voor het versterken van onze gelederen. 
Rond twaalven waren we aan de Bierkaai: de ver-
zamelplaats waar alle 20 orkesten, ofwel 400 muzi-
kanten, bij elkaar kwamen. Meteen werd er ook 
kennis gemaakt met de begeleiders Geert en Peter, 
waarvan we ook allemaal een jubileumspeldje kre-
gen uitgereikt. Na deze warme ontvangst begaven 
wij ons naar het startpunt van de stoet. Wij waren 
het tweede orkest. Onverwacht werd aan mij (Ed) 
de taak toebedeeld om samen met een bassdrum-
mer voorop te gaan ter begeleiding van de stoet. Met 20 orkesten achter 
ons liepen we met muziek (Leutig Is’t Om In Ulst Te Zijn) naar de Grote 
Markt. 
Wij werden door onze begeleiders naar De Basiliek gedirigeerd. Even 
daarna was het tijd voor ons eerste optreden. Voor ons gevoel “gleed die 
er lekker doorheen” en eigenlijk gingen we de hele dag tijdens de optre-
dens lekker los en dat moeten we hebben!  
 
Rond 17:30 uur was het eigenlijk klaar voor alle orkesten en werd het 
muzikale vermaak overgenomen door niemand minder dan Susanne de 
Rooij, zangeres en entertainer uit het niet mis te verstane pittoreske stad-
je Den Haag.  Zo rond 18:00 uur was het tijd voor de prijsuitreiking en 
uiteraard werd begonnen met de wedstrijdklasse: wij feliciteren De Fliere-
fluiters met de 1ste plaats. Ook feliciteren wij Toeter Nog Maar Eén en de 
Koetillers met de 2de en 3de plaats. In de leutklasse mocht Bluswerruk 
zich gelukkig prijzen met de 1ste plaats. Ook zij vanaf deze plaats gefeli-
citeerd natuurlijk! 
Vrijwel meteen na de prijsuitreiking had-
den wij het voorrecht om weer plaats te 
mogen nemen in onze mooie touringcar, 
want we hadden nog een tijdje te reizen.  
 
Eén ding is zeker: we hebben een gewel-
dige dag gehad! 
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Damlaan 70 
2265 AP  Leidschendam 

Tel.: 070 – 3201789 
Fax: 070 – 3201741 

www.lameko.nl 
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STOMPCITY BBQ 2018. 

 

Vandaag stond onze jaarlijkse BBQ gepland om, na onze zomerstop, 

met z’n allen het nieuwe seizoen in te luiden. Op de achtergrond was on-

ze horecacommissie i.s.m. het bestuur druk bezig geweest om dit zo 

goed mogelijk te organiseren. Voor de ingang van de Vrolijke Noot stond 

een behoorlijke partytent, zodat het toch wel twijfelachtige weer geen 

spelbreker kon zijn. En ook aan het vertier van de jongere garde was ge-

dacht. Tegenover het clubgebouw konden zij zich helemaal uitleven op 

een groot springkussen! 

Rond 16:00 uur kwam iedereen dan ook binnen druppelen. In de party-

tent stonden onze topkoks 

Wilfred en Opa Wassink druk te 

kokkerellen met al het lekkers 

dat zij voor ons in petto hadden 

en werd een ieder die binnen-

kwam hartelijk begroet, waarna 

je door kon lopen naar de bar 

om een lekker drankje te halen. 

Om 16:30 uur was het tijd voor 

het openingswoordje van onze 

geachte voorzitter Karel Boers. 

Tot slot van zijn relaas nodigde hij ieder uit om “toe te happen”.  

Zo’n drie kwartier later werd iedereen door de voorzitter naar binnen ge-

roepen, omdat ieders aandacht gewenst was. Door het bestuur werden 

enkele oud leden in het zonnetje gezet en onderscheiden, met name 

Harry Scholtes (erelid), Arno Pleit (lid van verdiensten) en Carry Wortel 

(lid van verdiensten).  

Na dit ritueel kon er nog een drankje gedronken worden en de rest van 

de BBQ worden op gemaakt. Maar… er was meer!!! Er kwam een heuse 

ijsboerin het terrein op gereden voor “een ijsje na”!  

Het was een super gezellige middag en een bovenal geslaagde BBQ.  

 

“BEDANKT, IEDEREEN DIE HIERAAN HEEFT MEEGEWERKT! HET 

WAS TOP!!!”  
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OPTREDEN FESTIVAL KATWIJK. 

 

Eindelijk was het dan weer zo ver: De Blaasknarren mochten op zater-

dag 25 augustus 2018 afreizen naar Katwijk om een viertal sets te spe-

len op de 18de editie van het Open Zuid-Hollandse Blaaskapellenfestival 

in Katwijk aan den Rijn, we hadden er zin in! 

 

Om 10:30 uur stapten wij dan ook zoals af-

gesproken in de bus, waarmee wij ver-

trokken richting het festival. Bij aankomst 

was er keurig een plaats voor onze touring-

car gereserveerd. Met instrument begaven 

wij ons naar de feesttent, om onze aanwezigheid te melden bij de organi-

satie. We mochten een lekker vers bakkie koffie pakken, waarna wij 

maar meteen richting Podium 4 gingen, waar wij dienden te starten. 

Toen wij bij het podium aankwamen, hadden wij nog ruim de tijd om in te 

spelen en wat passages uit de set door te nemen. Het eerste optreden 

liep naar ons gevoel heel lekker en toen deze afgelopen was, was de tijd 

aangebroken om deel te nemen aan de lunch. Na dit gezellige samenzijn 

namen wij onze instrumenten weer ter hand en begaven wij ons naar het 

volgende podium en hebben we verspreid over de middag nog drie op-

tredens verzorgd, die ons prima afgingen. Onze laatste set speelden wij 

op het hoofdpodium, waar het een drukte van jewelste was. Even later 

vond de prijsuitreiking plaats en om de verkeerschaos voor te zijn, stap-

ten wij om 17:30 uur de bus weer in richting Vrolijke Noot, waar we nog 

een gezellig afzakkertje hebben genomen, om daarna moe, maar vol-

daan van een geweldige dag huiswaarts te keren. 

 

Alhoewel wij geëindigd zijn op de 12de 

plaats (van de 15 kapellen), hebben wij er 

niet minder plezier om gehad en genoten 

van deze dag. En dat is toch altijd maar 

weer het belangrijkste! Zowel de 1ste prijs 

als de publieksprijs werden toebedeeld 

aan De Flierefluiters uit Sassenheim. 
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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 ik ben Alissa van Ree en ben 15 jaar. 
 
Op dit moment zit ik in het 4e jaar van mijn op-
leiding Ondernemen en Economie. 
4 jaar geleden ben ik begonnen met trompet 
spelen bij de Haringkoppen.  
Ik heb daar les gehad van Martijn Weerheijm 
die ook wel eens heeft meegedaan bij De 
Blaasbalgen tijdens het trainingsweekend. 
De  trompet vind ik een bijzonder mooi en uit-
dagend instrument en ben een beetje aange-
stoken door mijn vader. 
Ik ging vaak mee met mijn vader wanneer er 
een optreden was en vond dat altijd erg leuk en 
dacht bij mijzelf: Dat wil ik later ook! 
 
Vorig jaar ben ik met De Blaasbalgen mee ge-
weest op het trainingsweekend en vond dat heel erg gezellig en leer-
zaam. 
In mei 2018 ben ik uiteindelijk lid van de Blaasbalgen geworden en speel 
nu binnen de gezelligste en mooiste sectie van De Blaasbalgen namelijk 
de trompetsectie. 
 
Ik vind het erg leuk bij De Blaasbalgen en ik kijk elke week weer uit naar 
de repetitie.  
De optredens vind ik altijd gezellig en het is altijd weer mooi als je men-
sen ziet genieten van de muziek die wij maken. 
 
Ik kijk erg uit naar Marbella, de verhalen die ik erover heb gehoord ma-
ken mij heel nieuwsgierig. 
Ik hoop dat ik nog jaren bij De Blaasbalgen mag spelen en dat we nog 
een hoop mooie optredens mogen meemaken. 
 
 
Groeten, 
 
Alissa van Ree   

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!! 




