
Welkomstwoord Bestuur 
 

2019 zit er al weer op, 2020 wordt een jaar met muzikale uitdagingen voor zowel De Blaasbalgen als De 
Blaasknarren. We hebben er veel zin in en zullen u dan ook regelmatig op de hoogte houden via deze nieuwsbrief. 
Hoe mooi is het om als vereniging de vader van een sportheld in je midden te hebben. Zo hebben De Blaasbalgen 
Wim Roest, de vader van Schaatser Patrick Roest. Wim werd eind vorig jaar een hele dag gevolgd door het 
Algemeen Dagblad zo ook tijdens het optreden in Thialf. Een mooie promotie voor Feestkapel De Blaasbalgen. In 
deze nieuwsbrief uitgebreid aandacht voor het artikel in het AD. Natuurlijk hebben De Blaasknarren ook niet stil 
gezeten en hebben zij een gezellig kerstoptreden gehad bij Het Wijndealercentrum.  
Ook in deze editie alles over Robbie Stal, de instructeur van Feestkapel De Blaasbalgen. Heel veel leesplezier 
toegewenst namens het bestuur van Stompcity Music.  

 

 

Nieuwsbericht editie 1 - 2020 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  



Optreden 27 december Thialf  
 

Vrijdag 27 december was het weer zover, De Blaasbalgen reisde af naar het Thialf in Heerenveen om daar het 
schaatspubliek weer te vermaken. 
We verzamelde wat vroeger omdat “HoemPAPA” (dank je wel NOS voor deze leuke bijnaam) onze Wim een dag 
gevolgd werd door het AD. Als vader van Patrick Roest word je dus ook steeds beroemder. Na wat vragen en 
foto’s vertrok de bus bestuurd door Ed naar Leidscheveen om bij Jeans Centre aldaar nieuwe broeken te passen. 
Nadat iedereen zijn maat was op genomen kon de reis naar Heerenveen eindelijk aanvangen. Justin zorgde voor 
een lekkere oliebol in de bus om zijn verjaardag te vieren. Na een paar uurtjes rijden arriveerde we in 
Heerenveen waar we door Thijs werden ontvangen. Thijs had een strak schema voor ons en moest nog een 
hoop regelen dus zo zag je Thijs en zo was hij weer weg. Maar hij had alles top geregeld voor ons! 
Na de instrumenten koffers in de kleedkamer te hebben gebracht was het tijd voor het eerste setje. Buiten 
hebben we het publiek vermaakt wat stond te wachten om de schaatstempel te betreden. Oude klassiekers en 
nieuwe nummers wisselde elkaar af en het publiek genoot zichtbaar. 
Hierna mochten we naar binnen toe, jassen uit en gelijk naar de ijsring want hier moesten we naast het nieuwe 
erepodium voorgesteld worden aan het publiek en ook de mascottes van het schaatsen sloten bij ons aan. Na 
ook hier weer een setje gespeeld te hebben werden we naar de andere kant van de ijsbaan gestuurd om ook 
daar weer een 10 minuten van ons te laten horen. Ook hier begon het publiek lekker los te komen, men had er 
zin in. Tot slot van deze set mochten we zonder ons slagwerk naar de middenring van het Thialf stadion, hier is 
normaal niet bij te komen want hier zitten alle schaatsers, verslaggevers en belangrijke mensen. Maar dit keer 
mochten wij er ook plaats nemen om tijdens de opening het Wilhelmus te spelen. Toen ook dit bijzondere 
moment gereed was konden we een hapje gaan eten. Nu begon de tijd van wachten en tijdens de volgende 
dweilpauze zouden wij weer spelen. Helaas waren er teveel valse starts op de 500 meter en bleef er maar weinig 
tijd over om een setje te spelen dus werd besloten dit niet te doen. Wel mochten we opnieuw naar de middenring 
voor de prijs uitreiking en het Wilhelmus te laten klinken. Ook hierna hadden we weer een pauze en opnieuw 
mochten we het Wilhelmus ten gehore brengen. Toen was de belangrijkste afstand daar de 5000 meter voor de 
heren waarin Patrick Roest mee reed. Alle Blaasbalgen verzamelde zich rond de ijsbaan om hem aan te 
moedigen. Na iedere rit werd het spannender en uiteindelijk was daar dan de koningsrit. 12 en een halve ronde 
spanning, en uiteindelijk wat een eindtijd. Feest bij Patrick maar ook feest bij De Blaasbalgen. Nu als een speer 
naar de binnenring om het Wilhelmus voor “onze” Patrick te spelen. Ik kan u vertellen dat is toch wel een heel 
bijzonder gevoel omdat te mogen doen. 
Als laatste setje van deze avond vertrokken we naar de buitenring om daar het vertrekkende publiek te laten 
genieten van onze klanken. Na een kwartiertje spelen zat het erop, nog een nummertje in de frisse buitenlucht en 
het was tijd om te stoppen. 
In de kleedkamer hebben wij afscheid genomen van Josette, zij gaat ons helaas verlaten omdat het spelen haar 
niet meer lukt. Met een mooi Always on My Mind ondersteund door “Haar prins” Justin hebben wij haar bedankt 
voor haar inzet de afgelopen jaren. 
Nu snel wat drinken en de bus in naar huis, na een lange rit stond ons busje weer voor de deur en konden we 
alles opruimen. Wat blijft zo’n eigen bus een genot. 

Wij bedanken Ed voor het rijden, Sander voor het invallen op de grote trom en de organisatie voor de uitnodiging!  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  



 Kerst in het Wijndaelercentrum 23 december (Blaasknarren)  

Op maandag 23 december 2019, om 18:10 uur, vertrokken wij in onze mooie 
touringcar naar Woonzorgcentrum Wijndaelercentrum in Loosduinen, waar 
een gezellige kerstborrel was georganiseerd voor de bewoners, vrijwilligers, 
medewerkers en de omwonenden. Het voorterrein van het tehuis bleek in 
een supergezellige kerstsfeer te zijn gebracht met een levende kerststal, een 
Luikse wafelkraam, een aantal vuurkorven, warme choco en glühwein, een 
heus sneeuwkanon, een oliebollenkraam en ook de kerstman himself 
ontbrak niet. Petra had weer een setje op maat samengesteld, waarmee we 
vanaf 19:00 uur een leuk optreden hebben kunnen neerzetten van een ruim 
half uur. Dat het optreden wederzijds leuk gevonden werd, vertaalde zich 
ook wel in de interactie met het publiek. Er werd ‘her en der’ uit volle borst 
meegezongen en ook gingen er voetjes van de vloer! 

Na ons optreden werden wij uitgenodigd een drankje te komen drinken van 
het huis, waar wij dankbaar gebruik van maakten. Tijdens dat moment kwam 
er een buurtbewoner binnen, die uitbundig en niet-te-misverstaan onze 
aandacht vroeg: 

“Ik rook het vuur van de vuurkorven op mijn balkon en de geur van de wafel- 
en oliebollenkraampjes en jullie muziek maakte de kerstsfeer compleet. Ik 
heb er vanaf mijn balkon met mijn gezin van genoten. Bedankt!!!”Dat is 
natuurlijk een superleuk compliment om als orkest te mogen ontvangen! Ook 
wij vonden het een erg leuk optreden en een hele leuke avond, waar we met 
veel plezier aan terug kunnen denken. Vanaf deze plaats bedanken wij de 
organisatie van Wzc Wijndaelercentrum voor de uitnodiging en de 
gastvrijheid! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
Ben je op zoek naar een leuke hobby waar alles 

uitstekend is geregeld zoals gezamenlijk vervoer naar de  
optredens, een top instrument van de vereniging, 
uitdagende instructie en vooral veel gezelligheid? 

Lees dan vooral verder😎 

 

Wij hebben vacature’s voor de volgende instrumenten: 
Trompet, trombone, sousafoon& saxofoon 

 

Repetities zijn op dinsdagavond van 19.30 uur t/m 22.00 
uur in Muziekcentrum “De Vrolijke Noot” 

Oostvlietweg 19 in Leidschendam 

Voor meer informatie: Linda Koomen  
e-mail: penningmeester@deblaasbalgen.nl 

http://www.deblaasbalgen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://www.deblaasbalgen.nl/?fbclid=IwAR0xgqwSkJ-30eAW48G8VRoQkpto21yeZYlf166mD33B51IFixFD4tB1efE


Maak kennis met….  
Robby Stal, instructeur van De Blaasbalgen  

 
Sinds augustus 2019 hebben De Blaasbalgen een nieuwe 
instructeur. Met veel enthousiasme leid Robby de wekelijkse 
repetities. Jullie zouden hem onder andere kunnen kennen van 
verschillende bigbands maar ook van De Donuts Dordrecht of 
De Mambo Beachband en als dirigent van diversen 
gezelschappen. 
 
Zowel De Blaasbalgen als Robby zijn erg blij met deze muzikale 
samenwerking! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      
     
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Optreden 19 januari Surprisefeest in Scheveningen  

Op een tijdstip waar normaal gesproken iedereen heerlijk op de bank zit en bijkomt 
van de hele dag vertrok de bus van Feestkapel De Blaasbalgen naar de haven van 
Scheveningen om hier een setje te spelen op de 50e verjaardag van Wim Kerver. 
Aangekomen in de haven liepen we naar restaurant De Dagvisser waar we 
enthousiast werden ontvangen door alle gasten die buiten zaten. Nadat we alle 
jassen uit hadden gedaan liepen we in een gezellige samba naar binnen waar een 
groot en gezellig feest aan de gang was. 
Ons eerste nummer “lang zal ze leven” werd door iedereen uit volle borst 
meegezongen. Maar ook tijdens ons setje werd er gedanst en gezongen op 
nummers zoals het dondert en het bliksemt en het is een nacht. 
Na 1 setje was het voor De Blaasbalgen tijd om het podium vrij te maken voor een 
gezellige zanger  

 

Nieuwjaarsrepetitie 13 januari 2020  

Op maandag 6 januari 2020 hielden wij onze 
eerste repetitie van het jaar. Wij hadden in het 
jaar ervoor al afgesproken om deze te 
combineren met een nieuwjaarsborrel en om 
dit een extra feestelijk tintje te geven werd 
een speciale dresscode afgesproken: 
iedereen op chique! Zo tussen half 8 en 8 uur 
druppelde iedereen gezellig binnen en werd 
er gezoend en de nodige handen geschud op 
een gelukkig, gezond en muzikaal 2020. 
Zoals gebruikelijk werd er om 20:00 uur 
aangevangen met de repetitie, die door zou 
gaan tot 21:30 uur, waarna we gezellig aan de 
nieuwjaarsborrel gingen, waarbij we onze 
feestdagen-ervaringen en andere zaken met 
elkaar konden uitwisselen. De 
horecacommissie had de hapjes en de 
drankjes weer prima in orde en kwamen we 
niets tekort. Kortom, het was een avondje van 
lekker repeteren en gezellig borrelen: 
helemaal leuk! 

Wij wensen iedereen die dit leest (en eigenlijk 
ook iedereen die dit niet leest) een geweldig, 
succesvol, gezond, veilig en muzikaal 2020 
toe. Groeten, De Blaasknarren.  

 


