Nieuwsbericht editie 2 2020
Welkomstwoord Bestuur
Helaas liggen alle optredens en repetities van
Feestkapel De Blaasbalgen en Feestkapel De
Blaasknarren op dit moment stil vanwege het
coronavirus. Wat is het vreemd om elkaar zo lang
niet te spreken en om zo lang geen muziek met
elkaar te mogen maken.
Gelukkig zoeken de leden van Stompcity Music
allerlei manieren om elkaar toch te spreken. Zo
organiseren ze bij De Blaasknarren een muziek
quiz en is er voor De Blaasbalgen elke
dinsdagavond een virtuele bar.
Ook blijft de muziekcommissie op de achtergrond
hard bezig met het samenstellen van de leukste
setjes en met nieuwe muziek zodat we, wanneer
we weer mogen repeteren, verder kunnen.
We wensen iedereen heel veel sterkte de
aankomende tijd. Blijf binnen, blijf gezond en blijf
positief!
Bestuur Stompcity Music.

Optreden Feestkapel De Blaasbalgen, Gehandicapten Carnaval 2 februari 2020
Zondag 02-02-2020 de datum die je als je hem achterstevoren leest nog precies het zelfde is, maar ook de dag van het
Gehandicapte Carnaval bij De Damzwabbers. Om 13.00 verzamelden wij bij RKAVV dit keer allemaal met eigen vervoer
omdat onze bus even wat onderhoud nodig heeft. Gelukkig heeft onze manager Bert weer perfect geregeld dat de grote
instrumenten er waren. Top Bert!
Om 13.15 mochten we aantreden voor ons eerste setje van deze middag, na een wat warrige start kwamen we lekker op
gang. Achteraf bleek ook waarom de start wat warrig was, onze zeer speciale lead trompettist was nog niet aanwezig. Na 5
minuten kwam “onze” Tim gelukkig binnen stormen met zijn trompet in zijn koffer en al snel stond hij tussen zijn sectie
lekker mee te toeteren. Na 2 intro nummers was er het woord van welkom door diverse mensen, en hierna hebben we de
zaal nog een kwartier gevuld met onze muziek. Even tijd voor een pauze, het natje was weer goed geregeld en iedereen
kon even uitpuffen. De tactiek met Tim werd even doorgesproken voor de volgende setjes. In de tussen tijd was de karaoke
in de zaal in volle gang.
De 2e set kwam er aan maar voor we konden gaan spelen vroeg de spreekstalmeester Richard nog even om een
momentje geduld. Prins Transportador en oud gediende Raymond werden op het podium geroepen, zij hadden een
karaoke nummer aangevraagd van de Alpenzusjes maar deze moest wel vertolkt worden door 2 dames. Hier werden onze
Ada en Geertje voor op het podium gehaald. De prins en Raymond namen het werk op de bekkens over en Geertje en Ada
zongen vol overgave mee. Hierna leek het ons beter om toch maar weer te gaan spelen. Een 2e set vol gezellige muziek
passeerde de revue en de polonaise werd ingezet. Na een klein half uurtje spelen was het weer tijd om de lippen te
ontspannen.
Op naar het 3e en laatste setje. Hier in pakte onze lead trompettist Tim menig keer zijn momentje wat hem aan het eind een
staande ovatie opleverde. Gelukkig zijn we als Blaasbalgen ongestoord door gegaan want Tim heeft toch wel zijn eigen
inbreng. Na een setje van 20 minuten zat het er echt op. Tim zijn pet was gevuld, hij en wij moe van het spelen maar we
kijken terug op een geslaagde middag.
We danken De Damzwabbers voor de goede organisatie en kijken uit naar het Carnaval.
Uiteraard ook nog speciale dank voor “onze” lead trompettist Tim, fijn dat je er was en we hopen je volgend jaar zeker weer
terug te zien.
Op naar het Carnaval!

Repetitiedag Feestkapel De Blaasknarren, 2 februari 2020
Zondag 2 februari 2020, had Feestkapel De Blaasknarren een heerlijke repetitiedag ter voorbereiding op het komende
carnaval in Noord Brabant. Tijdens deze dag hebben zij een aantal nieuwe nummers ingestudeerd. Om 9:30 uur was
het verzamelen met een bakje koffie, cake en koekjes. Kort daarna werden we voorzien van nieuwe nummers en tegen
tienen was de repetitie officieel begonnen. Ook onze ‘bestaande’ nummers werden bijgespijkerd en zijn er hele leuke
setjes samengesteld. Het was een gezellige, leerzame en nuttige repetitiedag.

Optreden Feestkapel De Blaasbalgen, 20 en 21 februari 2020
Carnaval anders dan anders
(Wil je het echt weten? Lees dan tot het einde!)
Vrijdag 21 februari is het verzamelen bij De Vrolijke Noot, de bus in en op naar het
verrassingsoptreden voor de nietsvermoedende leden van de CV De Damzwabbers.
Echter na zo’n tweehonderd meter gaan alle lampjes in het dashboard van de bus
branden en kan Richard hem nog net de bocht door, langs de stoep parkeren. De
defecte brandstofmeter zorgt dan eindelijk voor een lege tank. Vullen met een
jerrycan en opnieuw starten heeft, met lucht in de diesel leiding, geen zin. Daar staan
we dan tweehonderd meter voor ons optreden! Terugwandelen, auto’s halen,
instrumenten ompakken en snel richting optreden.
Op de avond voor de sleuteloverdracht en de optocht wordt iedereen bedankt voor de
inzet van dat jaar vooral de ontwerpers en bouwers van de wagens.
Als wij daar uiteindelijk aankomen is de stemming niet opperbest. Zojuist is bekend
gemaakt dat de optocht, door de slechte weersvoorspelling, is afgeblazen. Een goed
besluit, je neemt geen risico’s, maar het is wel een zeer grote teleurstelling.
Gelukkig hebben wij met onze muziek de stemming weten op te vrolijken en is de
polonaise gelopen, vloeide het bier te over en waren er genoeg bitterballen.
Een nieuwe datum voor de optocht wordt bekend gemaakt. Zaterdag 21 maart!
De avond is klaar, maar niet voor Bert en Wim. Samen met chauffeurs van de Fa. van
Rijswijk weten ze de bus weer aan de praat te brengen. Met Bert rij ik nog een rondje
om de accu weer iets lading te geven en laten de bus achter in de garage. We gaan
voldaan naar huis. Tot morgen!
Zaterdag is het vroeg verzamelen. Benieuwd of de bus wil starten en ons naar
Oisterwijk en terug kan brengen. Maar eerst maar even tanken en daarna naar het
gemeentehuis om de sleuteloverdracht muzikaal op te vrolijken.
Met chauffeur Ed aan het stuur op naar het gemeentehuis. De Damzwabbers en De
Gaanders uit Stompwijk druppelen binnen. Wij spelen en spelen, brengen de
polonaise in gang en weten de voetjes goed van de vloer te krijgen. Komt er
plotsklaps nog een Raad van Elf met gevolg binnen, een kopie van De Damzwabbers.
Het gemeentehuis is overvol. Burgemeester Klaas Tigelaar hoort eerst alle
“klaagzang-proclamaties” van Prins Transportador van De Damzwabbers en Prins
Marnix van De Gaanders aan. Met een grap en een grol geeft hij hierop een reactie.
Hierna worden de sleutel- (Zwabberdam) en de hamer- (Gaandrië) aan de prinsen
overgedragen. Alle raden van klein tot groot overhandigen hun onderscheidingen en
dan starten we voor de tweede maal de polonaise! We trekken hem iets langer door
dan voorgaande jaren, er is toch geen optocht, drinken een bakkie met een plakkie en
rijden naar De Vrolijke Noot. Daar gaan we aan de Damzwabber-bollen (een Bossche
Bol met een tikje Boswandeling, hartelijk dank aan sponsor bakkerij Remmerswaal)
een kopje koffie met een glaasje Vlietwater. Een goede bodem voor onze optredens
in Oisterwijk, zullen we maar zeggen.
Geen optocht, dan maar wel een extra middagoptreden in Oisterwijk, dankzij Bert,
waarvoor dank!! Hier aangekomen spelen we een optreden in café “Willeke den
Draaier”. Hier spelen om de twintig minuten feestkapellen hun laatste klappers!
Even buiten Oisterwijk genieten we van een heerlijke maaltijd, komt daar plots Sander
binnen. Hé De SHE’S uit Udenhout zijn er ook. Even bijgepraat en op naar de bus.
Helaas niet naar Oisterwijk maar zo snel mogelijk en veilig naar huis. Onzekerheid
door lekkage in leidingen geven de doorslag. Komen we vandaag thuis of wordt het
morgen of nog later?? Met de juiste druk in de leidingen komen we veilig thuis en
hebben we een totaal ander carnavalsweekend beleefd dan verwacht. Overigens
hebben we niet minder lol en muziekplezier met elkaar gehad.
Prins Sjorts

Feestkapel De Blaasknarren, 24 februari 2020, Carnaval
Eindelijk was het dan zo ver: carnavalsmaandag 24 februari, een dag waar we met z’n allen behoorlijk naartoe geleefd
hebben en ook de nodige voorpret hebben gehad. Zo is ook het spontane idee ontstaan om onze verenigingskleding die
dag te verruilen voor zelf te bepalen carnavalskleding, onder het motto: “Wa hedde gij nou oan?” Als spelregel hadden
wij wel gesteld, dat iedereen zijn creatie geheim zou houden tot op de 24ste, dus waren we extra benieuwd hoe wij
elkaar aan gingen treffen.
Toen iedereen aanwezig was, moest er na een lekker bakje koffie natuurlijk ook een groepsfoto gemaakt worden. We
hadden al eerder bericht gekregen van Bert, dat de touringcar het die avond ervoor bij terugkomst van de Blaasbalgen
had begeven en dat er een andere bus geregeld was. Deze kwam dan ook om 11:00 uur voor rijden en bleek tot onze
verrassing óók een feest bus te zijn en wel die van Carnavalsvereniging De Damzwabbers, bestuurd door chauffeur
Guus. Onze dank voor deze ad hoc hulp is dan ook overweldigend groot!!!
Nadat iedereen was ingestapt, bagage had ‘geparkeerd’ en plaats had genomen, konden we vertrekken naar de
provincie der feestelijkheden, met name naar het Brabantse Ganzengat (Aarle Rixtel). De stemming zat er al gauw in en
de rit verliep voorspoedig. Aangekomen op de plaats van bestemming werd het instrumentarium meteen uitgepakt en
konden we vrijwel gelijk van start gaan in Café Van Bracht, waar de carnavalssfeer natuurlijk volop aanwezig was en het
dak er al volledig af ging! Daar dienden de orkesten maar een paar nummers te spelen om zich even voor te stellen. Wij
deden dit met de nummers “Atemlos durch die Nacht”, “Ik Moet Zuipen” en “You’ll Never Walk Alone”. Vandaag stonden
onze optredens overigens dit keer onder de bezielende leiding van “sergeant-majoor” B. Spiekstra, wat hij geweldig
deed. Na dit openingsoptreden werden wij het café weer uitgeloodst, waar Bert klaar stond met een dienblad vol lekkere
drankjes, waar we na deze leuke en succesvolle aftrap dankbaar gebruik van maakten.
Na een royale pauze begaven wij ons naar de overkant en brachten we vol overgave onze carnaval set ten gehore in De
Kantine Van Jantine. Daar was het dringen geblazen, want er waren te veel mensen in een te kleine ruimte, maar dat
mocht natuurlijk de pret niet drukken. Ook speelden we onze set in café De Stal, waarna onze inzet zo rond 17:30 uur
ten einde was. Na afloop begaven wij ons naar WOK-restaurant Wok-Inn, waar we nog onder een super gezellige sfeer
prima gegeten hebben en niemand iets tekort kwam.
Zo’n twee uur later vertrokken wij weer richting Leidschendam. Tijdens de rit heerste er een flinke feeststemming in de
bus en passeerden vele songs, hits en krakers uit volle borst de revue. Wat hebben we gelachen en wat was het
gezellig! Onderweg werd ook nog even aandacht gevraagd om met name Geertje en Anita te bedanken voor hun inzet:
zij hebben namelijk het besluit moeten nemen te stoppen bij de Blaasknarren en was dit hun laatste optreden met ons.
Zij kregen namens de leden een leuk presentje ter afscheid. Ook was er een woord van dank en een kleinigheidje voor
de invallers namens de Knarren, waardoor we een stevig en vet stuk muziek konden neerzetten.
Het was een ‘Topdag met een grote T’ en we hebben er allemaal in volle teugen van genoten!!! Via deze weg bedanken
wij dan ook de organisatie van Dweilen Met De Kraan Open hartelijk voor de uitnodiging, verzorging en 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 vacatures 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

Optreden Feestkapel De Blaasknarren, 8 maart 2020
Het was zondag 8 maart 2020, dat wij verzamelden bij De Vrolijke Noot. Er stond ons een leuk optreden te wachten in de
sportieve sfeer, namelijk de 45ste editie van de CPC-loop in Den Haag. Tijd geleden, dat we voor zo’n evenement hebben
opgetreden en daarom ook des te leuker om het weer eens te doen. Zoals afgesproken vertrokken wij al om 12:00 uur,
rekening gehouden met de nodige omleidingen, oponthoud en andere uitdagingen, want de aanvang van ons optreden
was gepland om 14:00 uur. Alles verliep echter (gelukkig) op rolletjes en kwamen we zodoende veel te vroeg op de plaats
van bestemming aan (kruising Groot Hertoginnelaan/Suezkade), waardoor we ons zo’n vijf kwartier in de bus moesten
vermaken, maar ja, we zijn een feestkapel, dus dat kwam wel goed met de nodige woordspelletjes en “onzinschopperij”.
Om 13:45 uur stapten- en laadden we uit en arresteerden we meteen de daar aanwezige bushalte, die we omdoopten tot
onze speelplek voor deze middag, want om 14:00 uur moesten wij van start gaan. Ware het niet dat wij te horen kregen
dat de eerste personen pas een half uur later verwacht werden. Dat stelde ons in de luxe staat om op ons gemak te
beginnen met wat inspeelnummertjes. En na een half uurtje werd het dan ook drukker en drukker. We ontvingen leuke
reacties vanuit de lopers in de vorm van een duim of meeklappen tijdens het langslopen en ook de interactie met het
publiek was aardig aanwezig. Motiverend voor iedere muzikant! Tijdens dit optreden hebben we zo’n beetje alles uit de
kast gehaald, wat ons repertoire te bieden heeft en tegen vieren was het spektakel ten einde, waarna wij de bus weer
instapten richting Leidschendam.
Zoals voorspeld is het de hele dag droog gebleven. Het was wel behoorlijk fris, maar voor een optreden én zo’n run was
het prima weer! We hebben heerlijk gespeeld en het was een hele leuke middag. Als het aan ons ligt, zijn we er volgend
jaar zeker weer bij! Wij bedanken de organisatie van de CPC-loop dan ook van harte voor de uitnodiging!!!

