Nieuwsbericht editie 4 2019
Welkomstwoord bestuur
Wat vliegt de tijd! Inmiddels hebben we er alweer een
aantal maanden opzitten na de carnaval.
Beide feestkapellen hebben niet stil gezeten, zo wordt
er achter de schermen hard geoefend op nieuwe
muziek maar zijn we ook bezig met de plannen voor
later in ons jubileumjaar. Helaas kunnen we er nog
niet te veel over zeggen maar als al onze plannen
uitkomen dan zal er nog lang nagepraat worden over
deze dag.
Ook hebben we nieuwe namen kunnen noteren voor
een advertentie op de achterzijde van ons bus. Maar
er is nog steeds plek vrij voor een mooie advertentie.
Neem gerust contact met ons op via
penningmeester@deblaasbalgen.nl voor meer informatie.
De Blaasknarren zijn bezig aan een reeks van open
repetities waarvan op 17 juni de laatste zal zijn. Hierbij
bent u natuurlijk ook van harte welkom om eens een
kijkje in de muzikale keuken te nemen. Hopelijk tot dan!

Veel leesplezier!

We kunnen er helaas nog niet te veel over zeggen.

Vlaardings Blaasfestival 24 maart
Zondag 24 maart was het weer zover, in Vlaardingen werd voor de 3e keer het Vlaardings Blaasfestival georganiseerd.
Na dat aan de 1e editie De Blaasknarren hadden deelgenomen was het nu de beurt aan De Blaasbalgen.
Omdat we helaas geen chauffeur voor onze bus hadden moest een ieder met eigen vervoer, dit was best wel weer even
wennen en dan merk je pas hoe blij we met onze bus mogen zijn!
Bij aankomst in Partycentrum ´t Prikkenwater Packhuys werden we welkom geheten en stond er een heerlijke lunch voor
ons klaar.
Om 13.00 werd het feest door de wethouder van Cultuur van Vlaardingen geopend en trapte Blaaskapel de
Haringkoppen als gast kapel af. Hierna kwamen Foutje Bedankt, De Vechtbloazers, Blaaskapel de Dwarsliggers, De
Furietoeters, C.V. De Pierewaaiers en natuurlijk De Blaasbalgen. Allemaal mochten we een setje van 20 minuten spelen
en dit alles vakkundig aan elkaar gepraat door Martin Poot de eigenaar van Prikkewater. Hierna kregen alle kapellen nog
een keer 15 minuten om te laten horen wat ze konden.
Om 17.30 was het dan tijd voor de grande finale waar alle orkesten weer gezamenlijk hun klanken lieten horen, dit moet
door heel Vlaardingen heen hoorbaar geweest zijn! Na deze mooie finale was het tijd voor de prijsuitreiking want alle
kapellen hadden elkaar beoordeeld. Voor iedereen was er een lekker kratje bier en een pak met echte Vlaardingse
IJzerkoekjes (voor degene die niet weet wat dit is zoek even op google, je weet niet wat je mist) En dan was er nog de
wisselbeker, deze ging dit jaar naar ….. Foutje Bedankt, gefeliciteerd mannen en vrouwen!
Na een laatste nummertje van de winnaar was het dan echt weer tijd om naar huis te gaan. We bedanken de organisatie
van het Vlaardings Blaasfestival voor de goede organisatie en Partycentrum ’t Prikkewater Packhuys voor de gastvrijheid
en wie weet tot een volgende keer!

Optreden Hillegom 13 april
Bloemencorso in de “Bollenstreek” dat betekent De Blaasbalgen in Hillegom!
Daar gaan we dan, zo goed als compleet en met Richard aan het stuur van de
bus naar Hillegom. De file weten we aardig te omzeilen. Alleen met het zoeken
naar een parkeerplekje verliezen we wat tijd. Verkeerd geparkeerde auto’s en
een zonnescherm zijn hier de daders van. Ach het is niet voor niets de 13e!
Helaas missen we hierdoor de koffie, maar staan wel klokslag 13:00 uur in de
Hoofdstraat tussen de dranghekken klaar voor de eerste set. “Mensen, wel
achter de hekken blijven graag!” De voorbereidingen voor het passeren van het
Corso zijn al vroeg genomen. We slenteren een paar maal door de, nog zeer
rustige, Hoofdstraat en vermaken de toevallige passanten met onze muziek. Na
de eerste stop, voor een drankje, slaat het weer om en zien we het zonnetje
nog maar sporadisch terug. Het wordt guur weer met wind, sneeuw- en
hagelbuitjes. Ook wordt het steeds drukker en drukker achter de hekken. Kijk
dat willen we graag hebben. Dan komt er ook een beetje response uit het
publiek en dat maakt het spelen een stuk aantrekkelijker. We spelen “Lang zal
hij leven” voor de jarige vader van Linda en worden even later getrakteerd op
een schotel met heerlijke worst van de plaatselijke poelier. Dank u wel en nog
vele gezonde jaren namens De Blaasbalgen!
We vermaken het publiek dat nu wel twee of drie rijen dik achter de hekken
staat tot de eerste wagen van het Bloemencorso er aankomt. Dag allemaal, wij
gaan ons opwarmen. Tot volgend jaar!

Lintje voor Justin van Genderen (26 april)
Op 26 april heeft Justin van Genderen, bassist van De Blaasbalgen,
uit naam van onze Koning, de onderscheiding "Lid in de Orde van
Oranje-Nassau" mogen ontvangen, voor zijn inspanningen als
vrijwilliger bij diverse verenigingen. Ook bij feestkapel De Blaasbalgen
is Justin een vrolijke actieve vrijwilliger. Zo ondersteund Justin het
bestuur met diverse taken, waaronder het aanschrijven van fondsen
en de organisatie van een jubileum evenement.
Justin, namens alle leden van Stomcity music, van harte gefeliciteerd!

Lijkt het u leuk om eens een kijkje te komen nemen in de muzikale keuken
van Feestkapel De Blaasknarren? Of misschien wel gezellig een deuntje mee
te spelen?
Op maandag 17 juni van 20:00-22:00 uur houden wij in muziekcentrum De
Vrolijke Noot aan de Oostvlietweg 19 te Leidschendam een open repetitie.
Wij nodigen u hiermee van harte uit om in onze muzikale keuken onze vrolijke
noten te komen proeven en wie weet is ons gezellige feestorkest wel iets voor
u!
HOPELIJK TOT DAN!

Optreden koningsdag 27 april (deel 1)
Koningsdag 2019 startte voor De Blaasbalgen voor het eerst in jaren weer
eens met een thuiswedstrijd in Leidschendam. Met kleedjes, hapjes,
drankjes en activiteiten zat de stemming er goed in op de Damlaan en
rondom de sluis. Onze chauffeur van dienst Richard parkeerde de bus op
de Damlaan vanwaar onze muzikale tocht door het oude centrum startte.
Enkele nummers op de Damlaan en aansluitend twee volwaardige sets
muziek nabij de Sluis.
Laten we het een terreinverkenning noemen… we onthullen nog even niet
teveel… Later in dit jubileumjaar meer nieuws!
Ondanks een wisselvallig weertje trokken we veel bekijks. Lekkere
nummertjes en in de pauze natuurlijk een Oranjetompouce, want ook deze
keer was er iets te vieren!
Alles bij elkaar een fijn feestje in eigen dorp!

Koningsdag 27 april (deel 2)
Aansluitend vertrokken we richting Wateringen. Het plaatselijke
Hofpark was vol met activiteiten van de scouting, brandweer en
natuurlijk ook een grote feesttent. Volop vermaak voor iedereen!
Ook hier speelden we 2 setjes, eerst op het veld en later toen er
weer een buitje regen over trok in de grote feesttent.
Aansluitend aan ons optreden ging het feest naadloos verder met
Jair de Groot op het podium. Het bleef ongetwijfeld nog lang
gezellig in het Hofpark.
Na een fijn dagje muziek keerden De Blaasbalgen terug naar
Leidschendam.

