Nieuwsbericht editie 2 2019
Welkomstwoord bestuur
Voor jullie alweer de tweede editie van onze nieuwe
nieuwsbrief. We hebben vele positieve reacties mogen
ontvangen op de eerste editie. Bedankt hiervoor.
2019 is voor zowel De Blaasknarren als De Blaasbalgen
al van start gegaan met diverse optredens. Zo gingen De
Blaasknarren op bezoek bij drumband Cnots Boem en
begonnen De Blaasbalgen al in januari met Carnaval
vieren.
Wist u dat wij om ons jubileumjaar te vieren filmpjes op
facebook plaatsen met nummers van de afgelopen 20
jaar maar dan gespeeld door de huidige bezetting?.
De komende weken staan er weer veel optredens op de
planning door het hele land. Natuurlijk gaan wij dan ook
weer met onze eigen bus. Er is nog plaats achterop de
bus voor enkele sponsoren. Wilt u hierover meer weten,
neem dan contact op penningmeester@deblaasbalgen.nl
Aankomend weekend gaan we carnaval vieren in onder
andere Leidschendam, Arnhem, Prinsenbeek en Gilze,
hierover in de nieuwe editie van de nieuwsbrief meer.
Iedereen een fijn Carnavalsweekend!
Alaaf, Alaaf, Alaaf!!

CNOTS BOEM!!!!! Optreden Blaasknarren.

Op woensdag 6 februari 2019, vertrokken wij met de bus
richting het repetitielokaal van drumband Cnots Boem
aan de Brasserskade in Nootdorp. Cnots Boem is een
muziekkorps voor mensen met een verstandelijke
beperking. Voor dit verrassingsoptreden hadden wij een
speciaal programma ingestudeerd, zodat wij in staat
waren deze nummers op volwaardige wijze gezamenlijk
met Cnots Boem ten gehore te kunnen brengen. Het
optreden was ter ere van het afscheid van hun dirigentinstructeur Ben Wassink, bij ons ook bekend als ‘Opa
Wassink’, die de afgelopen 25 jaar zijn ziel en zaligheid
heeft gegeven om het orkest te laten zijn wat het nu is.
Na een warm welkom met een lekker kopje koffie en een
gebakje van het huis namen ook wij onze instrumenten
ter hand en namen we plaats op een groot podium, waar
we samen met Cnots Boem alle liederen speelden,
speciaal ingestudeerd onder de bezielende leiding van
onze instructeur Bart. Na het intellen van Ben brak het
muziekgeweld los en kwamen er diverse oud Hollandse
liedjes voorbij. Daarna gingen alle instrumenten van
Cnots Boem aan de kant, want het was polonaisetijd.
Omdat er twee jarigen in de zaal bleken te zijn, speelden
wij op verzoek ook nog Lang Zal Die Leven. Daarna
volgde een toespraak van Ben Wassink, waarbij het
stokje werd overgedragen aan zijn zoon Wilfred, die zijn
pa natuurlijk naadloos op gaat volgen. Tot slot kregen we
een frisdrankje aangeboden, waarna Hennie Baltus ons
weer veilig en wel met de bus terug bracht naar de
Vrolijke Noot. Het was een grappig optreden. Wij wensen
Opa Wassink nog heel veel gezonde en plezierige jaren
toe en Wilfred veel succes met deze carrière.

Gehandicapte Carnaval De Damzwabbers, optreden Blaasbalgen
Zondag 3 februari was het al weer zover, het eerste carnavalsoptreden van dit jaar. Het
gehandicapte carnaval bij De Damzwabbers in de kantine van R.K.A.V.V. te
Leidschendam. Bij binnenkomst was de zaal al redelijk gevuld en bij het spelen van de
eerste noten was de polonaise ook al snel in volle gang. Na 2 nummers gespeeld te
hebben werd er een kort openingswoordje gehouden door de spreekstalmeester, Prinses
Lacta en Jeugdprins Eric. Daarna was het weer volop polonaise lopen. Na ons eerste
setje hadden we even tijd om op te laden, en werden we versterkt door onze top solist
(deze komen standaard te laat) Tim. De 2e set kon van start en onze Tim liet zich weer
herhaaldelijk horen, hij speelde de sterren van de hemel. In de zaal was Tim ook
opgemerkt en vele van zijn fans kwamen even langs om hem te begroeten. Ondertussen
speelden wij diverse nummers en liep de polonaise weer als een slang door de zaal. Na
flink wat nummers gespeeld te hebben was het tijd voor een pauze en nam de DJ het
over. De aanwezige konden genieten van een goede karaoke party en diverse nummers
passeerde de revue. Ons 3e en laatste set was alweer aan de beurt. Tim begon tussen de
trombones omdat die daar beter op zijn plek leek te zijn. Toen zelfs de bastrombonist de
kuier latten nam om zich tussen de trompetten te begeven ging Tim maar weer snel terug
naar zijn maatjes. Door de nummers in een lekker tempo te spelen bleef de polonaise
weer niet te stoppen. Na een mooie solo en een flink aantal gezellige nummers zat het er
voor ons weer op. Snel nog een drankje en dan snel weer met de bus naar huis toe.
2019 beschikbaar
Over onze bus gesproken, wist u dat er een aantal Optredens
sponsorplekken
zijn op de bus. Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen neem dan contact met
• 2 maart (BB) Leidschendam
ons op via bestuur@deblaasbalgen.nl
Sleuteloverdracht gemeente en optocht
C.V de Damzwabbers.
3 maart (BK)
Carnavalsoptreden
• 4 maart (BB) Arnhem
Carnavalsoptreden
metCarnaval.
C.V de
Ons volgende optreden is op 24 februari in Harmelen
bij Kleintje
Meerbonken.
• 13 maart Ledenvergadering
• 13 april (BB) Hillegom
Bloemencorso
• 27 april (BK) Leidschendam
Koningsdag
• 27 april (BK) Wateringen
Koningsdag
• 4 mei (BB) Rijswijk
Dodenherdenking Rijswijk
• 16 mei (BK) Den Haag
Avond4daagse WZH Sammersbrug
• 22 mei (BB) Gouda
Avondvierdaagse
• 23 mei (BB) Zoetermeer
Avondvierdaagse
• 6 juni (BK) Zoetermeer
Avond4daagse Palet Welzijn
• 16 juni (BK) Hulst
Dweilfestival Hulst
• 23 juni (BB) Leimuiden
Dweilen tussen de plassen
• 4 juli (BB) Dendermonde
Taptoe
•

