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Welkomstwoord bestuur
Alaaf, Alaaf, Alaaf!!
Afgelopen week stond bij zowel Feestkapel De
Blaasbalgen als bij Feestkapel De Blaasknarren in het
teken van Carnaval. Wat hebben beide genoten van het
carnavalsweekend. Op alle mogelijke plaatsen werd er
muziek gemaakt, zo noemen we in de kroeg, op straat, in
het gemeentehuis, bij de sluis en in diverse
tenten/kantines. Gelukkig werden we overal even
enthousiast ontvangen.
Nu alle carnavalsdrukte weer voorbij is gaan De
Blaasbalgen zich richten op nieuwe muziek. Zo zal er
aantal nummers worden geschreven door John maar ook
Rob Balfort zal weer een aantal nummers gaan schrijven.
Ook De Blaasknarren zitten niet stil en zijn ook druk bezig
met het instuderen van nieuwe muziek en nieuwe setjes.
Onze volgende nieuwsbrief zal in het teken staan van
onze (nieuwe) bus sponsoren.
Wist u dat er nog steeds plek vrij is op de achterzijde van
onze bus voor een mooie advertentie. Neem gerust
contact met ons op via
penningmeester@deblaasbalgen.nl voor meer informatie.
Veel leesplezier!

Optreden Blaasbalgen, Carnaval in Harmelen.
Zondag 24 februari gingen De Blaasbalgen weer op pad.
Dit keer naar Harmelen voor een middagje kleintje
Carnaval vieren bij C.V de Kwakbollen. En vandaag
waren de Blaasbalgen helemaal compleet, daarom werd
na het eerste setje snel een nieuwe groepfoto gemaakt.
Ook was het vandaag Martijn zijn allereerste optreden.
Martijn speelt het prachtige instrument de trompet en dat
maakt dat De Blaasbalgen nu 8 muzikale trompettisten
hebben.
Natuurlijk was de kwakbollenbrassband uit Harmelen
aanwezig en zij opende de middag met een gezellige
stukje muziek.
Daarna waren De Blaasbalgen aan de beurt. Het eerste
setje was ons allernieuwste setje met onder andere “Het
leven is zo mooi” en “The Bannerman”.
Hierna was het de beurt aan De Klinkers en T zooitje uit
Delft.
Nadat alle dweilbands 2x hadden opgetreden was het tijd
voor de Grand finale waarbij er diverse instrumenten
onderling geruild werden. Zo speelden onder andere
Petra op bariton, Bert op bas, Mark de grote trom en Ada
de trom. Het was een optreden wat erg gezellig was.
Na deze finale was het tijd om weer terug te keren naar
Leidschendam.

Verrassingsoptreden “Nat maken van de wagen” bij de damzwabbers.
Met een volle bus vertrekken we vrijdag 1 maart, voor misschien wel de kortste busrit
ooit, naar ons volgende optreden. Het is links, aan het begin van de Stompwijkseweg in
een loods waar anders landbouwwerktuigen staan, maar nu de carnavalswagens
worden gebouwd. Als verrassing komen wij, met onze muziek, de sfeer verhogen. Zelfs
Prins Hieper de Piep de 1e, een van de oud prinsen van Blaasbalgië, maakt van deze
gelegenheid gebruik om in de feestvreugde te delen. Mooi is te zien dat tussen onze
setjes muziek leden van de CV in het zonnetje gezet worden voor hun inzet tijdens de
bouw van de wagens.
Het thema van dit carnavalsseizoen “met toeters en bellen” is dan ook goed terug te
vinden. Zo zien we diverse toeters op de prinsessenwagen en wordt de jeugd
onderscheiden met een fietsbel aan een koord. We laten ons de hapjes en drankjes
goed smaken en nemen afscheid van elkaar. Tot morgenochtend bij de
sleuteloverdracht in het gemeentehuis.

Optreden Blaasbalgen, sleuteloverdracht gemeente Leidschendam,
caravalsoptocht.
De Blaasbalgen verzamelden bij de Vrolijke Noot voor een paar korte busritjes door onze
oud-prins van Blaasbalgië prins D'r op!
Op naar het gemeentehuis. Traditioneel verandert de hal van het gemeentehuis in een
kolkend feest: volop polonaise, speeches en natuurlijk de overhandiging van de hamer
aan De Gaanders en de sleutel aan De Damzwabbers. De Blaasbalgen vertrokken vast
naar het Damcentrum. Een setje bij bakker Remmerswaal, een lekkere zwabberbol en
aansluitend het opwarmen van het publiek aan de Damlaan voor de komst van de
optocht. Lekker spelen met een, beter dan voorspeld, prima prikkend zonnetje, lekker
hoor!
Met toeters en bellen was het carnavalsmotto van dit jaar... Wij toeterden er lekker op los
totdat de optocht arriveerde. De Gaanders voorop, vlinders, een clown met toeterwagen,
dansers, wat een kleurrijk schouwspel! Al snel bleek dat ons getoeter niets voorstelde bij
de enorme lawaaipapegaai van de Damzwabbers tussendoortjes: een mega opgevoerde
brandweertoeter vulde de straat. Iedereen zal zich deze wagen herinneren!
Tot slot van de optocht vanzelfsprekend de wagens van het jeugdprinsenpaar en het
prinsenpaar van de Damzwabbers. Zoals gebruikelijk vergezelden wij deze wagens met
de klanken van het clublied.
Daarna togen we naar de sluis. Wat is het altijd weer lekker om hier als Leidschendamse
club te kunnen spelen! De kraan stond al klaar, de raad van elf op het ponton, De
Blaasbalgen op de kant... en spelen maar! De ene meedeiner na de andere, het bakje
met het prinsenpaar ging inmiddels de lucht in..... zakkend naar het water, jawel... de
traditionele doop van Prinses Lacta en page Iris in de Vliet. Natte voeten, tot het middel
en uiteindelijk zelfs kopje onder voor page Iris.
Tot slot naar de prijsuitreiking van de optocht in een café aan de Damlaan. 2 lekkere
setjes muziek in een volle zaal. Voor het laatst dit seizoen bij onze vrienden van De
Damzwabbers!

Blaasknarren richting Brabant.
Zondag 3 maart 2019. In verband met de slechte weersomstandigheden en
vooruitzichten werden wij al vroeg middels de Blaasknarren-app door Bert voor de
keuze gesteld om de optocht in Prinsenbeek wel of niet te laten varen. Het zag er naar
uit, dat het in het Brabantse land de hele dag zou blijven gieten met koude wind en er
zou langs de route nergens gelegenheid zijn om te schuilen. In sneltreinvaart
reageerden alle leden hierop en was er al snel unaniem voor gekozen om niet mee te
doen aan de optocht, zodat we ons ’s avonds fris en fruitig op het muziekfeest van
Hofkapel De Leutefleuters in Dringersgat (Gilze tijdens carnaval) konden laten zien en
horen…
Om 16:15 uur vertrokken wij dan ook met de bus, die bestuurd werd door Raymond
Been, vanaf de Vrolijke Noot richting Rijen, waar Bert voor alle leden een all-in
arrangementje gereserveerd had in wok-restaurant Dining Plaza. Aan een lange tafel
mochten we ons twee uur vermaken en onbeperkt eten en drinken. De goede sfeer uit
de bus werd aan tafel onverminderd voortgezet; we hebben veel gelachen en goed
gegeten en gedronken. Dat zijn dé ingrediënten voor een perfect ondergrondje voor
een mooie carnavalsavond!
Om 19:45 uur naar de plaats der feestelijkheden in Dringersgat, waar wij een
kwartiertje later dan ook aankwamen en hartelijk ontvangen werden door Hofkapel De
Leutefleuters. Na het ‘parkeren’ van ons instrumentarium werden wij door Bert voorzien
van het gezelligste betaalmiddel ter wereld: consumptiemuntjes. Aan de bar werden
deze dan ook dankbaar verzilverd, terwijl wij ook de prestaties van de andere orkesten
konden bewonderen, met name Sorry, Fist, Booh, De Hofrakkers en natuurlijk De
Leutefleuters.
Verspreid over de avond werden ook wij geacht twee keer een set te spelen, wat we
dan ook met veel plezier en vol overgave deden. Wat een feest was het en wat een
publiek!!! We hebben wat nieuwe nummers gelanceerd, maar ook onze eigen
vertrouwde knallers lieten we niet ongemoeid. Het was een supergezellige avond en
we hebben heerlijk gespeeld en na afloop kregen we behoorlijk wat complimenten, wat
natuurlijk altijd leuk is om te horen.
Om 23:15 uur was de inzet van onze kant ten einde en ondanks dat er nog volop feest
was en lange rijen jongeren voor de deur stonden om toegelaten te worden en het
feest nog de hele nacht door ging, laadden wij onze spulletjes weer in en aanvaardden
wij de terugreis naar Leidschendam.
Wij kunnen terugkijken op een heerlijk dagje. Eerst met z’n allen lekker uitgebreid
wokken en dan deelnemen aan een dijk van een carnavalsavond, wie wil dat nou niet!
“Hofkapel De Leutefleuters, bedankt voor de gastvrijheid!”

De Blaasbalgen Carnavallen in Arnhem.
Na een dagje rust konden de Blaasbalgen er weer tegenaan. De bus vertrok dit keer richting Arnhem waar we een dagje
mee gingen carnavallen met Carnavalsvereniging de Meerbonken. Wat we de hele dag gingen doen was duidelijk. Overal
moesten we even wachten, binnen komen samen met CV De Meerdonken uiteraard in een polonaise, nog 1 of 2 nummers
spelen, biertje en dan weer verder…
We waren te gast bij de volgende Carnavalsverenigingen:
CV de Nathalzen
CV de Marskoppen
CV de Eendrachtnarren
CV de Zotskappen
CV de Malle Burgers.
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!!

