Nieuwsbericht editie 5 2019
Welkomstwoord bestuur
De afgelopen weken hebben zowel Feestkapel De

Blaasbalgen als Feestkapel De Blaasknarren niet stil
gezeten. Zo gingen De Blaasbalgen naar het altijd
bijzondere optreden op 4 mei en zorgden de
Blaasknarren voor de muzikale ondersteuning op
diverse avondvierdaagsen. De aankomende weken
staan er veel optredens op het programma zoals het
dweilfestival in Hulst maar ook dweilen tussen de
plassen en taptoe Dendermonde. Kortom, juni wordt
een gezellige en muzikale maand.
Feestkapel De Blaasbalgen is nog steeds op zoek naar
een nieuwe Bassdrum speler. Ben of ken jij iemand die
dit superleuk zou vinden? Neem dan contact op met
Linda Koomen of mail naar promotie@deblaasbalgen.nl

Optreden, 4 mei dodenherdenking.
Traditiegetrouw verzorgden De Blaasbalgen de muzikale
begeleiding van herdenkingsbijeenkomsten op deze 4 mei.
Het muziekboekje met koralen in plaats van de
feestmuziek, het blijft voor ons allemaal bijzonder om op
deze wijze onze bijdrage kunnen leveren aan deze
nationale herdenkingen. Vandaag wordt er gespeeld op de
begraafplaats Oud Rijswijk. Allereerst speelden De
Blaasbalgen diverse koralen en daarna wordt er kort
gesproken door directievoorzitter van Yarden, Ron
Bavelaar. Hij maakt in zijn speech een krachtige link
tussen de actualiteit en de gebeurtenissen in de
oorlogsjaren.
Ook Wieteke van Dort verzorgt enkele liederen. Dit jaar
verzorgt onze John het taptoesignaal. Na twee minuten
stilte volgt het Wilhelmus. Enkele kransen en
bloemstukken worden neergelegd. Ter afsluiting spelen we
enkele koralen tijdens het defilé langs het monument.

Optreden 16 mei avondvierdaagse
WZH Sammersbrug Den Haag
Op donderdag 16 mei 2019 waren wij te gast in Woonzorgcentrum
Sammersbrug in Den Haag, waar wij voor de muzikale omlijsting van de
avondvierdaagse mochten zorgen. Rond een uur of 18:30 uur werd er dan
ook weer “traditiegetrouw” verzameld bij De Vrolijke Noot, zodat wij zoals
afgesproken om 18:45 uur konden vertrekken. De bus werd deze keer
bestuurd door Richard Drop, waarvoor uiteraard onze dank. In de bus werd
nog even een kleine vertimmering aan het programma gedaan en verkleinde
muziek uitgedeeld en toen dat gebeurd was, waren we er alweer bijna. Niet
dat Richard zo hard reed, maar het was gewoon een kort ritje.
Aangekomen bij Sammersbrug werden we geacht de instrumenten uit te
laden en meteen op te stellen, daar de wandelaars al in aantocht bleken te
zijn, dus niet lang na het opstellen begonnen we meteen met een paar
“lekkere inspeelnummers”. Toen alle wandelaars en vrijwilligers waren
aangekomen, gingen we nog door met een kleine serenade, waarna we
samen met deze mensen naar binnen gingen. De aula zat al gauw vol en we
wisten er weer een leuk feestje van te maken met een mooie set. Rond acht
uur namen we even pauze, waarin we een drankje van het huis kregen
aangeboden. Daarna was het tijd voor de tweede set, waarmee we de sfeer
nog lekker extra opdreven met oldies. De mensen genoten er zichtbaar van
en dat is waar we het voor doen!
Rond 21:00 uur was er weer een tijd van gaan. In de bus werd er nog even
nagepraat en zoals een goede feestkapel betaamt, werd er natuurlijk ook nog
wat onzin getrapt achter in de bus. 😊
We kunnen terug kijken op een leuke avond. Als het aan ons ligt: volgend
jaar weer!

Optreden 22 mei avondvierdaagse in Gouda
Vandaag waren we uitgenodigd bij de JAVD in Gouda, na even puzzelen kwamen we er achter dat JAVD staat
voor Jeugd AvondVierDaagse. Na een vlotte en veilige rit door onze Richard kwamen De Blaasbalgen aan in
Gouda. Hier aangekomen moest er nog even een auto opzij gezet worden en konden we ons klaar gaan maken.
Een van de organisatoren was jarig dus daar hebben we eerst “lang zal ze leven” voor gespeeld, hij zelf ook
gekleed in het Delfts blauw paste goed tussen onze club. Hierna was het even wachten totdat de lopers
aankwamen die op dit punt allemaal een koekje aangeboden kregen. Wat een hoop kinderen en wat een hoop
koekjes!! Terwijl de kinderen langs liepen speelde wij wat nummers, diverse nieuwe nummers passeerde de
revue en ook wat oude nummers hebben we gezellig staan spelen. Ondertussen passeerde de stoet met
kinderen. Nadat we een flinke set hadden gespeeld kwam het einde van de stoet in zicht. Een laatste nummertje,
een laatste koekje en het was tijd voor een korte pauze. We werden netjes voorzien van wat drinken en een
koekje. Hierna speelde we nog 1 nummer als afscheid en was het alweer tijd om naar huis te gaan.
JAVD bedankt voor deze uitnodiging, het was wat ons betreft zeer geslaagd

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 2019 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 23 mei avondvierdaagse in Zoetermeer
Het is een zwoele avond als De Blaasbalgen op 23 mei naar Zoetermeer afreizen om daar
de avond 4-daagse luister bij te zetten. Ook deze keer weer met Richard achter het stuur
en hij weet de bus behendig op de Markt in Zoetermeer te parkeren.
De instrumenten worden uitgepakt en daarna lopen we naar de ingang van het
winkelcentrum. Hier zijn alle terrasjes overvol en spelen we alvast wat nummers voor de
mensen op het terras. Daarna is het wachten op de eerste lopers. Het is een gezellige boel
met bloemen, medailles en diploma’s. We hebben drommen wandelaars binnen gespeeld
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.

Optreden 6 juni WZC WelThuis Buytenhaghe.
Op donderdag 6 juni jl. waren De Blaasknarren uitgenodigd om de avondvierdaagse van dit mooie woonzorgcentrum
binnen te halen onder onze gezellige Knarrenklanken. Rond 19:00 uur aangekomen op het parkeerterrein aldaar namen
wij onze instrumenten ter hand en even later stonden wij voor de entree van het tehuis met Adio Amore 'in' te spelen.
Omdat we toch al op de juiste plek stonden, besloten we om maar meteen door te gaan met het muzikaal binnen halen
van de deelnemers. Het was er prima weer voor en we maakten er een royaal buitenoptreden van. Daarna naar binnen
waar we onze set met succes ten gehore brachten...
Een toespraak volgde met uitreiking van de medailles en dat betekende voor ons een time-out, waarbij we een drankje
kregen aangeboden van het huis.
Na de pauze gooiden we er de swing in met een set van nummers, die het altijd goed doen bij onze oudere garde en
werd er dan ook fanatiek meegeklapt en uit volle borst meegezongen. Als slagwerkers moesten wij zelfs een paar keer
plaats maken voor het passeren van polonaises! Het was een leuk feest en men genoot er zichtbaar van.
Aan bijna alles komt echter een einde en was het rond een uur of negen ook wel weer genoeg geweest voor de
bewoners, die moe, maar zeer waarschijnlijk ook voldaan van een leuke dag, de behoefte hadden hun bed op te zoeken.
Door de organisatie werden wij zeer hartelijk toegesproken met een woord van dank en zij zien ons volgend jaar graag
weer terug, zo werd er gezegd. Natuurlijk willen wij daar graag gehoor aan geven. Na deze leuke, motiverende woorden
gingen ook wij weer huiswaarts en kunnen terugzien op een hele leuke avond, waarop we heerlijk met elkaar
gemusiceerd hebben voor een geweldig publiek.

