
Welkomstwoord bestuur  

We hebben een primeur!  

Voor jullie op het scherm staat de allereerste editie van 
de Stompcity Music Nieuwsbrief. Eind december hebben 
we afscheid genomen van ons geliefde clubblad, maar via 
deze nieuwsbrief zullen we jullie frequenter van nieuwtjes 
en verslagen gaan voorzien.  

2019 is inmiddels al een ruime week oud en de eerste 
repetitie van zowel De Blaasknarren als De Blaasbalgen 
heeft al weer plaatsgevonden. Ook hebben we als 
vereniging het jaar weer traditioneel geopend met een 
nieuwjaarsreceptie. Deze keer hebben we de 
gelegenheid aangegrepen om de busadverteerders 
hartelijk te bedanken voor de financiële steun van de 
afgelopen vijf jaar. Gelukkig hebben een aantal van deze 
ondernemers aangegeven ons ook de komende jaren te 
blijven steunen, maar hierover in een volgende editie van 
deze nieuwsbrief meer.  

Natuurlijk willen we ook de adverteerders in deze 
nieuwsbrief hartelijk bedanken voor het in ons gestelde 
vertrouwen en zijn we erg blij dat we nog altijd op de 
steun van lokale ondernemers kunnen rekenen.  

Wist u al dat 2019 een jubileumjaar is voor Stompcity 
Music? Blijf ons dus vooral volgen; het belooft een 
spannend, uitdagend en muzikaal jaar te worden.  

 

 

 

Nieuwsbericht editie 1 2019  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

      NK afstanden in Thialf, 28 december 2018 

Wat een feest.. in Thialf! 
Daar gingen we… nu echt het allerlaatste optreden van 
2018… naar schaatsbolwerk Thialf in Heerenveen voor 
de openingsdag van het NK schaatsen. Nadat we eerder 
al mochten spelen op de huldigingsavond van Patrick 
Roest in Lekkerkerk was dit het 2e “schaatsoptreden” dit 
jaar. Bij aankomst gingen we snel alle schaatsfans 
verwelkomen met een muziekje buiten het stadion. Een 
opwarmertje voor een avondje topsport. De 500m voor de 
heren, de 1.500m voor de dames en de 5.000m voor de 
heren waren de afstanden voor deze avond. In de 
dweilpauzes van deze wedstrijden speelden we enkele 
minisetjes, wat een bijzondere belevenis is het toch dat al 
voor de eerste noten gespeeld zijn het publiek al staat te 
deinen., laat staan als we echt los gaan.. Gaaf! 

Tussen deze setjes in waren de faciliteiten ook prima 
geregeld, hapje, drankje, warme maaltijd. Klasse 
organisatie! Het klapstuk van de avond zat richting het 
einde…. De 5.000 meter met als slotrit Sven Kramer 
tegen (onze) Patrick Roest. Waarom de onze? Omdat 
onze enige echte Wim zo trots als een pauw langs de 
kant zijn zoon stond aan te moedigen! De leiding nemen, 
halverwege een versnelling van Sven Kramer en toch in 
het slotstuk in een paar ijzersterke rondes de winst 
pakken: Patrick Roest, Nederlands Kampioen op de 
5.000m! Het feestje was er natuurlijk! Apetrotse vader, 
club in beeld, verslaggever die er aan Patrick vragen over 
stelt… En tot slot een knallende set in de hal van het 
IJspaleis. Sfeervol publiek, zelfs fans die ook in Marbella 
met ons meevierden. Wat een gaaf avondje sport en 
slotstuk van een prachtig Blaasbalgen-jaar! Van 
Carnaval, bloemencorso, allerlei zomerfeestjes, festivals, 
taptoes, 5 dagen Marbella, een volle agenda zwartwerken 
naar dit sportavontuur. Bommetje volle agenda, heerlijk 
gespeeld , wat een gaaf jaar, hiervoor zijn we muzikant! 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
       
    

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

 
 

 

 
 

Nieuwe Sponsorovereenkomst met onze hoofdsponsor 
 

Vol trots kunnen wij jullie mededelen dat op de afgelopen nieuwjaarsreceptie een 
nieuwe sponsorovereenkomst is gesloten met de Firma A. van Rijswijk. Ter plekke 
werd de opgestelde overeenkomst ondertekend door mevr. C van Rijswijk en hiermee 
verbindt de firma zich weer voor vijf jaar aan Stompcity Music als hoofdsponsor.  
Niet alleen bevindt de oefenruimte van de beide kapellen zich op het terrein van de 
firma maar ook de stalling en onderhoud van onze bus wordt gefaciliteerd. Kortom, een 
hoofdsponsor waarvan we allemaal met trots het logo op de kleding zullen blijven 
dragen.   

 

 
 

Optredens 2019  
 

• 3 februari (BB) Leidschendam 
Gehandicaptencarnaval met  
C.V de Damzwabbers.  

• 6 februari (BK) Nootdorp  
Cnots Boem  

• 2 maart (BB) Leidschendam  
Sleuteloverdracht gemeente en optocht 
C.V de Damzwabbers.  

• 3 maart (BK)  
Carnavalsoptreden 

• 4 maart (BB) Arnhem  
Carnavalsoptreden met C.V de 
Meerbonken.  

• 13 maart Ledenvergadering  

• 5 tm 7 april (BB) Otterlo 
Trainingsweekend 2019  

• 13 april (BB) Hillegom 
Bloemencorso  

• 4 mei (BB) Leidschendam  
Dodenherdenking Leidschendam  

• 4 mei (BB) Rijswijk  
Dodenherdenking Rijswijk  

• 16 mei (BK) Den Haag  
Avond4daagse WZH Sammersbrug  

• 23 mei (BB) Zoetermeer 
Avondvierdaagse  

• 24 mei (BB) Gouda  
Avondvierdaagse  

• 6 juni (BK) Zoetermeer  
Avond4daagse Palet Welzijn 

• 18 juli (BB) Nijmegen  
Wandelvierdaagse Nijmegen  

• 29 september (BB) Renkum  
Taptoe Renkum. 

  
Kijk voor de actuele agenda op 
      www.feestkapel.nl 

http://www.feestkapel.nl/

