
 

Clubblad 

 

Jaargang 2020 - 1 
 

 

  



Bestuur 

 
Bestuur, van links naar rechts: Petra van der Post, Niels van der Fits, Conny 

Hoogenboom, Ben Blauw, Kimberley van der Post, Gerie van Meeteren, Rob Blauw, 

Anneloes Meijer 

 



Contactgegevens 
Bestuur 

Rob Blauw      Voorzitter   rob@tamarco.nl 

Ben Blauw      Penningmeester  ben@tamarco.nl 

Anneloes Meijer     Secretaris    anneloes@tamarco.nl 

Niels van der Fits     Zakelijk leider   niels@tamarco.nl 

Conny Hoogenboom    Bestuurslid    conny@tamarco.nl  

Gerie van Meeteren    Bestuurslid   gerie@tamarco.nl 

Kimberley van der Post    Bestuurslid   kimberley@tamarco.nl 

Petra van der Post     Bestuurslid   petra@tamarco.nl 

 

Instructie 
Ferdi Seelbach   ferdi@tamarco.nl    06-42696082 

Barry Lampen   barry@tamarco.nl     06-40713723 

Niels van der Fits  niels@tamarco.nl     06-38131910 

Hans van der Laan  hans@tamarco.nl    06-55796010 

Ben Blauw    ben@tamarco.nl     06-51481506 

Martin Martijn   martin@tamarco.nl    06-30407099 

Michel Heijmans  michel@tamarco.nl    06-42529760 

John Mulder   john@tamarco.nl     06-24609069 

Jur Bekooij   jur@tamarco.nl     06-20120014 

Anneloes Meijer   anneloes@tamarco.nl    06-24187014 

 

Clubblad 
Eindredactie en vormgeving:  

Ben Blauw, Kimberley van der Post en Jolanda de Faber: redactie@tamarco.nl 

Met dank aan alle gastredacteuren! 

Bankzaken 
RABOBANK | NL08 

RABO0335655025 t.n.v. Tamarco 

Leiderdorp 
 

Ons adres 

Van der Marckstraat 19B 

2352 RA Leiderdorp  

www.tamarco.nl  

info@tamarco.nl 

mailto:rob@tamarco.nl
mailto:ben@tamarco.nl
mailto:anneloes@tamarco.nl
mailto:niels@tamarco.nl
mailto:conny@tamarco.nl
mailto:gerie@tamarco.nl
mailto:kimberley@tamarco.nl
mailto:petra@tamarco.nl
mailto:ferdi@tamarco.nl
mailto:barry@tamarco.nl
mailto:niels@tamarco.nl
mailto:hans@tamarco.nl
mailto:ben@tamarco.nl
mailto:martin@tamarco.nl
mailto:michel@tamarco.nl
mailto:john@tamarco.nl
mailto:jur@tamarco.nl
mailto:anneloes@tamarco.nl
mailto:redactie@tamarco.nl
http://www.tamarco.nl/
mailto:info@tamarco.nl
https://tamarco.nl/blog/wp-content/uploads/2015/09/plattegrond.jpg




Hoofdstukken 
Voorwoord 

…Zo blij dat ik de dag vrij heb genomen na onze 3-daagse trip naar Duitsland waar 

we een 3-tal carnavalsoptochten muzikaal hebben begeleid. Best een intensief 

weekend en ook al waren we gelukkig tijdig terug in ons clubgebouw, is het lekker om 

nog een dagje te niksen. Ook dit jaar hebben we weer een mooie herinnering kunnen 

toevoegen in ons “Tamarco dagboek”. Elk optreden had zo zijn eigen charme en de 

avonden in Auberge De Smockelaer waren super. Zoals ik ook al zei in de bus tijdens 

de afsluitende woorden van het weekend, we zijn wederom in staat geweest om het 

Tamarcogevoel over te brengen op een aantal nieuwe leden die voor de eerste keer zo 

een optreden hebben meegemaakt. Gewoon het gevoel dat je erbij hoort vanaf het 

begin, alles geregeld is (althans dat voelt zo) en dat wat we samen doen onder ons 

blijft zodat niemand zich hoeft in te houden. Alsof we elkaar al jaren kennen... Dat 

gevoel kun je alleen maar ondervinden als je deel uitmaakt van deze mooie club… 

 

Met deze woorden en mijn gevoelens toen wilde ik de lente-editie van ons 

clubblad starten. Toen wisten we nog van niets wat er zou gebeuren en was het 

coronavirus iets dat in China plaats vond.  

 

Beste muziekfamilie, muziekvrienden, ik hoop echt vanuit de grond van mijn hart 

dat we met z’n allen deze wereldwijde crisis gezond en wel te boven komen en 

dat ieder van ons en zijn dierbaren zonder persoonlijk leed weer kan beginnen 

aan een nieuwe fase van het leven. 65 jaar Tamarco hadden we ons heel anders 

voorgesteld. We hadden leuke optredens in het vooruitzicht, werkten hard om 

klaar te zijn voor de marswedstrijden in Hamont, de nieuwe leden een plek te 

geven in de Wanderlustshow en dat we aan de start van wat voor vele 

verenigingen het nieuwe seizoen zou zijn, klaar zouden zijn. Gelukkig hebben we 

als Tamarco al wat optredens kunnen verzorgen. Want het seizoen ziet er nu 

heel anders uit en op het moment dat ik dit schrijf weten we nog niet wanneer 

het nieuwe seizoen van start gaat. Alle optredens tot en met eind Mei zijn 

afgezegd en daar zullen er mogelijk nog een paar bij komen. Ook voor Tamarco 

betekent dit natuurlijk iets. We zien elkaar voorlopig niet, geen repetitie, geen 

Mini MuziTalenten, geen individuele lessen, geen klaverjassen, geen Frülingsfest, 

geen gezellige derde helft en voorlopig geen optredens. Op dit moment is er 

nog geen formeel besluit wat we met de rommelmarkt doen maar erg veel hoop 

heb ik niet dat die door zal gaan begin mei. Ook de bevriende verenigingen die 

ons gebouw gebruiken voor hun repetities liggen stil. Al met al dus ook een 

behoorlijke schadepost als het gaat om inkomsten voor de club. Met het 

bestuur zullen we dan ook moeten kijken hoe we dit jaar financieel vorm 

moeten geven nu de wereld er anders uit ziet. 



  



Ik heb daar wel alle vertrouwen in maar we moeten wel even alles op een rijtje 

hebben voordat we verdere uitgaven kunnen doen. Wat we wel hebben, is een 

enorme drang om met elkaar in contact te blijven. Ik lees alle berichten in de 

“onzin app” om zo een gevoel te hebben wat er leeft. Wat ik merk is dat we 

elkaar blijven vinden en dat we met grappige dingen en leuke ideeën elkaar 

proberen op te vrolijken. Kims wekelijkse Muzitalent-vlog helpt daar zeker bij 

om te voelen hoe bijzonder onze club is en jullie zijn. Voor nu heb ik alle hoop 

op een mooie 2e helft van het jaar. 

 

Waar 2020 het jaar van 75 jaar bevrijding had moeten zijn met al zijn 

festiviteiten, is het tot nu toe vooral het jaar waarin we met z’n allen voelen hoe 

het is beperkt te zijn in onze vrijheid. Laten we elkaar met de nieuwe media die 

we nu tot onze beschikking hebben blijven steunen en vooral opvrolijken. In 

deze nu al bijzondere uitgave van ons clubblad kunnen we even terug mijmeren 

aan de leuke dingen die we al gedaan hebben. Dat pakken ze niet meer van ons 

af.  

 

Voor nu: blijf gezond en doe maximaal om dat ook voor anderen mogelijk te 

maken. Voor iedereen die zelf of naasten heeft die nu werkzaam zijn in de zorg, 

heel veel sterkte en dank voor de inzet. 

 

Ik hoop mede met Mar dat wij jullie allemaal snel weer in levende lijve en 

gezondheid kunnen ontmoeten en samen weer die leuke dingen te doen die we 

nu missen. 

 Rob Blauw - Voorzitter 

 



Optredens en activiteiten 
14 december Kerstdiner 

Uitdagingen en weinig slaap, alles voor de club! 

Voor velen(?) die denken dat het alleen maar even eten klaarmaken is: je hebt 

het mis! Wij nemen je graag even mee in de laatste weken voor het diner. 

 

Als de laatste mail de deur uit is gegaan om je aan te melden, worden de 

recepten verder uitgewerkt op hoeveelheden. Deze recepten zijn een 

mengelmoes van eerdere geslaagde recepten met nieuwe uitdagingen voor de 

kokkies. Uit de evaluatie van de 2018-versie was naar voren gekomen dat de 

wachtrijen te lang waren. Ook dat er veel lege schalen waren, waardoor de 

laatsten in de rij misgrepen. Hier werd het idee geopperd van lange planken 

waarop de recepten waren uitgeserveerd. Een aantal van de kokkies hadden dat 

gezien bij een restaurant in Leiden. Voor ons als kokkies nog beter. Je kan 

namelijk afgepast voor de tafels de eerste gang klaarmaken. Alleen dan nog de 

planken. Gelukkig hadden we onze Steef in het orkest die dit voor ons kon 

regelen. 

 

De tweede uitdaging die wij hadden was het aantal mensen bij het diner. In 2018 

zaten we op een grens waardoor het voor ons lastiger werd om het eten warm 

op te dienen. De tafelschikking was niet optimaal en de coördinatie van wie eten 

mocht halen was er niet. Ook het gekozen vlees toen, rosbief, vond men te 

lauw en te rood, terwijl dit juist de bedoeling was van de bereiding. Kennelijk 

moesten we toch weer terug naar het vertrouwde recept: de biefstuk. Voor 

eenieder herkenbaar. Ook kozen we voor meer verse producten zoals 

bijvoorbeeld de groente. Al met al was op 7 december het menu goed 

afgestemd en kon d.m.v. de inschrijvingen de boodschappenlijst worden 

opgemaakt. Ook waren er afspraken gemaakt in het team hoe de coördinatie 

moest gaan lopen. 

 

Volgende uitdaging diende zich alweer aan: de SLIGRO ‘s avonds niet meer open 

voor het gewone publiek. Daar waar wij altijd de dinsdag voor het diner de 

SLIGRO onveilig maakten, waren we daar nu niet meer welkom. Dus moest dat 

naar de woensdagmiddag verschoven worden. Gelukkig had Marcel die dag vrij 

gekregen, dus paste dat mooi in het schema. Dinsdagnacht nog de laatste hand 

gelegd aan de boodschappenlijst, konden we die woensdag op pad. Denk je 

weer in control te zijn, wat denk je? Heeft de SLIGRO alles verbouwd. Dag 

vaste route. Maar na ruim 2 uur winkelen kwamen wij met twee volle karren de 

winkel uit.  

 



Donderdagochtend 10 uur liepen we weer het clubgebouw binnen. Het eerste 

was de zaal ombouwen tot één grote keuken, waar iedere kok zijn eigen eiland 

had. Daarna de recepten uitprinten. En de planning opstellen voor de komende 

drie kookdagen. Ondertussen werden ruim driehonderd eieren gekookt voor 

de diverse gerechten. Het rommelmarkthok werd omgeturnd tot koele ruimte, 

de ijskasten en vriezers werden zo ingedeeld dat er extra gekoeld kon worden 

en de pannen werden naar voren gehaald of afgeleverd. Voorbeeld: in mijn eigen 

keuken was geen pan meer te bekennen       

 

Rond 4 uur kwamen de andere kokkies erbij en was de voorbereiding echt 

begonnen. Natuurlijk vergeet je altijd nog zaken dus Natasha en Connie werden 

regelmatig ingezet om nog wat te halen bij de Appie.  

 

De planning liep soepel. Waardoor er veel rust ontstond in de uitvoering. 

Datzelfde gold ook voor de vrijdag. Iedereen werkte zijn/haar recepten af. Je 

ziet dat de ervaring van de afgelopen jaren daar in meespeelt. We wisten 

allemaal wat we aan elkaar hadden. Was het de jaren daarvoor nog soms een 

ontplofte keuken, draaide dit jaar de vaatwasser overuren en bleef alles even 

schoon. In de avond kwam Leo nog het bestek brengen wat we mochten lenen. 

Een kerstdiner is altijd mooier als ieder hetzelfde bestek heeft. Dus hadden wij 

zijn aanbod met dank aangenomen. 

 

De zaterdag was de dag dat alles afgemaakt moest worden. Om klokslag 10 uur 

waren de kokkies alweer aan de slag. Salades werden opgemaakt, soepen 

werden op smaak gebracht en alle voorgerechtjes werden klaargemaakt, terwijl 

de vaste ploeg mensen de 

zaal weer netjes indeelde. 

Ook nu was het goed 

geregeld. Was eerst de 

gehele zaal een 

kookeiland, was dat nu 

teruggebracht naar enkele 

tafels aan de zijkant. Rond 

15.00 uur waren we klaar. 

De warme gerechten 

werden alvast in de oven 

gezet voor de avond en 

iedere kokkie kon nog 

even op de bank uitpuffen 

voor de avond. Alles in 

control.  



 

Rond 17.00 uur was een ieder weer opgefrist terug. Het feest kon wat ons 

betreft beginnen. Rond zes uur stroomden de mensen binnen. De X-mas Swing 

Band van onze eigen leden speelde heerlijke kerstmuziek waardoor iedereen in 

de juiste sfeer kwam. Rond half zeven nam Marcel het woord en opende het 

kerstdiner.  

 

De eerste gang waren de koude voorgerechten. Enthousiast werd gereageerd 

op de grote steigerplanken die de zaal in werden geserveerd. Een plank met 

daarop voor ieder wat lekkers. Dat was ook goed te zien. Alle planken waren 

leeg toen ze terug kwamen. 

 
Na het voorgerecht eerst weer een bingoronde onder leiding van onze 

showmaster Loekie, die speciaal voor deze gelegenheid zijn outfit had aangepast.  

 

Daarna was het tijd voor de soep. Dit jaar ook een lekkere kerriesoep. 

Natuurlijk ontbraken de mosterd-, tomaten- en pompoensoep niet op het 

menu. Petra coördineerde de tafels wie mocht gaan halen, waardoor er geen 

wachtrijen meer ontstonden. 

 



Weer gevolgd door bingo rondes. Dit gaf de kokkies de tijd om de laatste 

voorbereidingen te treffen aan het hoofdgerecht.  

 

Het hoofdgerecht bestond uit een keuze menu van zalm, biefstuk, vega en 

schnitzel. Met daarnaast voor iedereen nog veel bijgerechten.  

 

Nadat deze ronde was afgesloten en de laatste ronde bingo was gespeeld trad 

de X-mas Swing Band nogmaals op, terwijl de kokkies de schermen plaatsten 

voor de toetjeskraam. De laatste schalen werden uit de koeling gehaald en de 

kraam werd bomvol gezet met diverse mousses, soesjes ijstaarten en 

cheescakes, vers fruit en een chocolade pronkstuk.  

 

Toen de laatste noten waren gespeeld werden de schermen weggehaald en met 

trots werd de kraam getoond aan het publiek. Voor ons als kokkies is dit het 

moment dat alle druk wegvalt. Klinkend met een biertje proostten wij dan ook 

op het geslaagde evenement. 

 
 

Ik hoorde sommige mensen zeggen, “Nou ik zit bomvol, voor mij geen toetje 

meer.” Helaas de aantrekkingskracht was te groot. Heb iedereen voorbij zien 

komen. En sommigen meer dan één keer. Hahahaha. 



 

  



Terwijl Niels iedereen voor deze avond bedankte hadden we ook nog een 

verrassing. Namelijk het nieuwe clubblad. In een iets grotere uitgave dan 

gewend (foutje bij de drukker) maar zeker een mooie afsluiting van de avond. 

 

Gelukkig waren er ook nog vele handen die hielpen met de bar en het afruimen.  

 

Zondagavond rond 7 uur zat ik uitgeblust op de bank. Alles was weer schoon en 

de geleende spullen waren weer terug bij de eigenaar. Op de vraag “Je bent naar 

de kl..te, waarom doen jullie dit nu?!” was heel goed een antwoord te dichten. 

“Alles voor de club. Als je iedereen zo gezellig ziet smikkelen, dan weet je waar 

je het voor doet. Op naar volgend jaar!” 

 

En, de eerste gesprekken voor volgend jaar zijn alweer geweest, wij hebben er 

weer zin in.  

Eén van de kokkies.  

 

  

 

  



  



22 december schaatsen in Leiden 
Op 22 December stond er weer een gezellig uitje van Tamarco op de planning. 

Dit keer was het schaatsen op de drijvende ijsbaan in Leiden. 

Om 12.00 was het verzamelen. 

 

Toen we bij de ijsbaan aankwamen stond Jitske ons al op te wachten, nu nog 

snel de schaatsen en Giulia en Chiara kunnen aan de slag. 

Op het ijs zagen we Lola en Diesel van de mini-MuziTalentjes en natuurlijk Isa, 

maar ook nog andere bekende gezichten van de jeugd van Tamarco. 

 

De kids hebben zich super vermaakt met elkaar. Leuk om elkaar zo ook beter 

te leren kennen. Tot slot een leuke groepsfoto en weer een mooie herinnering 

voor de jeugd van Tamarco. 

Groetjes Claudia 

 

 



 

  



22 december Kerstklaverjassen  
Op zondag 22 december van vorig jaar (voelt al weer lang geleden) hadden we 

onze jaarlijkse kerst-klaverjasmiddag. Met zo’n 20 koppels  begonnen we om 12 

uur met de eerste ronde klaverjassen. Gelijktijdig werd door Karlijn, Gerie en 

Mar de lunch voorbereid zodat na de eerste ronde de klaverjassers hun maag 

konden vullen met soep, salade, broodjes, krentenbrood en fruit.  

 

Zoals gewoonlijk viel alles weer goed in de smaak bij een ieder. Na deze lunch 

zijn we weer om 14:00 uur begonnen met de resterende 3 rondes klaverjassen. 

Wie er met de prijzen aan het einde van de dag vandoor is gegaan kan ik jullie 

helaas niet meer melden maar dat het een geslaagd evenement is geweest kan ik 

wel zeggen. Wat over was van de lunch hebben we bewaard en opgemaakt na 

afloop van de kerstnachtuitvoering voor een ieder die nog terug kwam naar het 

clubgebouw.   

Rob Blauw 
 

Kijk in de lijst met data voor klaverjassen verder in het blad. 

 

 

 

  



24 december Kerstnachtmis Leiderdorp 
Voor die mensen die dachten dat het erop zat in 2019 toen we met het 

Kerstdiner het clubblad uitgereikt kregen en een terugblik op alle optredens van 

2019 werd gegeven door een trotse voorzitter: we hadden er toch nog 1 te 

gaan. En wat voor een optreden: Kerstnacht in de Houtkamp. Een optreden dat 

met geen ander optreden in het jaar te vergelijken is. Hooguit met 4 mei, als je 

bedenkt dat het repertoire voor de avond compleet anders is dan wat we 

normaal gesproken spelen. Kerkelijke nummers, afgewisseld met kerstmuziek. 

 

De voorbereidingen van dit optreden beginnen echter al maanden eerder. Zo 

begon men al eind september met een overleg tussen onze muziekcommissie, 

het koor en vertegenwoordigers van de kerk om een eerste muziekkeuze te 

maken. Ze hebben meerdere sessies nodig gehad om een uiteindelijk 

programma op te kunnen stellen waar we ons allemaal in konden vinden. Als 

nieuw lid van de muziekcommissie had ik me daar graag in gemengd, maar 

andere afspraken voorkwamen dat elke keer, waardoor het vooral op Eric 

aankwam. 

 

Met de uiteindelijke keuze konden we aan de slag om te oefenen. Zonder en 

met koor meerdere (delen van) repetities de nummers spelen, zelfs nog voor de 

Sint het land uit was. En 

stress omdat niet iedereen 

de bladmuziek had waarvan 

gedacht werd dat ze 

hadden. Maar vol 

vertrouwen kwam daar 

dan toch eindelijk de 24e. 

En toen bleek, bij het 

printen van de bladmuziek 

(ik zag het niet zitten om 

met de voorspelde regen 

mijn tablet op het podium mee te nemen) dat ik toch nog iets miste en dat we 

dat dus ook al die weken niet geoefend hadden. Want in alle lijsten die we 

hadden stond een “Eer zij God...” of “Ere zij God...”, waardoor ik dit nummer 

wel had, maar de muziek is van een Engels stuk genaamd “Glory to God”. Dus 

paniek: ik had wel bladmuziek maar voor een ander instrument. Keuzestress: 2 

instrumenten meenemen en dat ene stuk dan maar op fluit of toch maar de 

groep in gooien. Uiteindelijk kon Conny mij voorzien van de juiste bladmuziek, 

aangezien ze toch nog in het clubgebouw moest zijn en kwam ook zij tot de 

conclusie dat ze het verkeerde stuk had klaarliggen voor die avond. En ik bleek 



later ook niet de enige die het stuk nog niet had, want Eric had nog een uitdraai 

voor Pauline bij zich. 

 

Die stress voorbij konden we ons dan eindelijk opmaken voor het optreden. 

Inspelen begon met het nummer dat we nog niet geoefend hadden dit jaar en 

daarna nog even wat korte nummers om warm te blijven. 

 

Het weer liet ons die avond een beetje in de steek, want al zaten wij droog, het 

publiek kreeg wel wat regen over zich heen. En ook de fluitsectie hield het niet 

droog, want we waren met zoveel muzikanten dat zij net niet helemaal onder 

het dak schuilgingen. Voor mezelf was ik dus wel blij dat ik overgestapt ben naar 

een ander instrument en me zo in een droog en tochtvrij hoekje in de tent kon 

verschuilen, maar ik had wel medelijden met mijn oud-collega’s. Het mocht de 

pret echter niet drukken en vol goede moed speelden we de eerste nummers 

weg samen met het koor. Maar toen… 

 

Eerst de dominee, die een verhaal ging houden over Kerst en dat in verband 

bracht met de geschiedenis van het nummer “Driving home for Christmas”. 

Maar wij hadden als volgende nummer “Hark the angels sing”, een nummer dat 

juist heel goed had gepast na het kerstverhaal, dat daarvoor door de jeugd was 

voorgelezen. De helft van het orkest en koor verwachte even dat we dat dus 

zouden overslaan om zo aan te sluiten op de preek, maar nee, na een beetje 

valse start werd het toch “Hark...”. Na dit nummer werd de collecte toegelicht 

(jongeren die in de zomer gaan helpen met opbouw in Malawi) en dan mochten 

we toch eindelijk “Driving home for Christmas” inzetten. 

 

En vervolgens de burgemeester, die begon over die mensen die hun naasten 

moeten missen DOOR MOORD… Dat je je naasten moet missen omdat ze er  



niet meer zijn, oké, maar dat het nu juist speciaal door moord moet zijn… Dat 

bracht ons toch even totaal van slag, want dit konden we niet plaatsen. Het was 

wel een goede manier om iedereen even van slag te brengen, zowel bij het 

publiek als op het podium, waardoor de rest van de rede van de burgemeester 

niet meer bij iedereen aankwam, maar we moesten nog wel even wat nummers 

spelen, te beginnen met, op verzoek van de burgemeester, een nieuwe versie 

van stille nacht (muzikaal gelijk aan de oude, alleen een nieuwe tekst). Het was 

bij de inzet te horen dat we nog met de toespraak bezig waren, maar al snel 

werd er professioneel verder gespeeld. En dat moet ook wel, aangezien we dat 

volgens de burgemeester ook zijn.  

 

Hierna nog een paar nummers en toen zat het er alweer op, het laatste 

optreden van 2019 voor Tamarco. In het clubgebouw is er nog tot in de kleine 

uurtjes nagepraat, zoals over het gemis van het kennis maken met de personen 

om je heen, een standaard actie van de dominee die we de afgelopen jaren 

hadden tijden de Kerstnacht. Ben had bijvoorbeeld graag nader kennis gemaakt 

met die andere trombonist die zo’n goede solo had in “Christmas Swing”, maar 

nu had hij van horen en zeggen dat dat Eric was. Na een glühwein hield ik het 

echter verder voor gezien, aangezien er tenslotte ook nog kerst gevierd moet 

worden met de familie. 

 

Omdat ik dit nog net in 2019 schrijf, kan ik iedereen een gelukkig en gezond 

2020 toewensen en kijk ik al vooruit naar alle mooie optredens die we in het 

volgende decennium neer kunnen zetten. 

Elmar Kolkman 



28 december, vriendjes en vriendinnetjesdag 

Er is een bom ontploft! 

Wat begon met een alternatieve datum voor de zaterdaggroep van de 

MuziTalentjes voor de maand december groeide uit tot een groot succes. 

 

De decembermaand is voor lesgeven in het weekend een lastig iets. Veel dagen 

vielen door allerlei verplichtingen en optredens uit. Als alternatief hadden we 

beloofd een vriendjes- en vriendinnetjesdag te organiseren. Zo gezegd zo 

gedaan. Iedereen jonger die dan 12 jaar was en lid bij Tamarco, mocht zijn 

vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Hoe meer, des te beter. Vaak is de 

muziekwereld waarin wij leven voor velen een onbekende wereld. Ze horen wel 

vaak de leuke verhalen, maar weten niet waar het precies over gaat. Hoe gaaf is 

het dan dat je een vriendje of vriendinnetje kan meenemen om bij ons eens 

achter de schermen te kijken. 

 

Terwijl de aanmeldingen langzaam binnenstroomden, zorgde Isa ervoor dat er 

ook begeleiding vanuit de jeugd werd ingezet. Anne, Jitske, Pauline en Suzanne 

wilden graag helpen, terwijl John de tamboergroep wilde begeleiden. Op vrijdag 

stond de teller op net iets in de 20. Een leuk aantal zo voor de eerste keer in 

deze vorm. Maar het werd steeds gekker! De aangemaakte appgroep bleef maar 

gaan. En uiteindelijk hadden we 35 aanmeldingen! Wat een feest. 

 

Om 12 uur begonnen we met opbouwen. Alle nog in voorraad zijnde 

instrumenten waren uit de kast gehaald en uitgepakt. Doel was dat er zoveel 

mogelijk bespeeld zou gaan worden. De zaal was zo ingedeeld dat ieder kind in 

het midden aan de grote tafel kon gaan zitten. De hoeken waren ingericht voor 

de specifieke doelgroepen hout en koper en in het tamboerlokaal stonden alle 

padjes uitgestald. Aan de bar waren voor de ouders die wilden blijven gezellige 

zitjes gemaakt. 

 

De eerste kinderen druppelden binnen, iedereen kreeg een sticker met zijn 

naam erop. Er kwam geen eind aan. Terwijl op de ‘Tamarco onzin app’ een foto 

werd geplaatst met de tekst “Er is een bom ontploft”, wat een gaaf aantal.  

 

Nadat ik mijn intropraatje had gehouden werd de groep in drieën gesplitst. De 

wat oudere kinderen bij elkaar en de rest een mengelmoes van leeftijden door 

elkaar. De instructie van die dag werd aan de groep voorgesteld en iedereen 

kon aan de slag.  

  

Isa, Suzanne en Sammy waren verantwoordelijk voor het hout. 

  



  



Anne, Jitske en mijn persoon waren voor het koper ingedeeld en John, respect 

man, dus voor het slagwerk. Leuk om te zien hoe ‘de jeugd’, hun rol pakte in het 

begeleiden van deze groep. En voor de ouders hadden we Petra en Natasha 

achter de bar. Pauline en Loek waren de foto en filmploeg. 

 

De groepen waren zeer enthousiast. Soms had de één wat moeite om geluid uit 

zo’n instrument te krijgen, maar iedereen probeerde het vol overgave. De twee 

uur vlogen om. Op de vraag of men het nog naar zijn zin had werd steeds luider 

beantwoord. De tijd vloog. Na de derde ronde werd er nog een mooie 

groepsfoto gemaakt. Daarna konden de formulieren ingeleverd worden. Ieder 

kind kreeg een mooie MuziTalent rugzak mee als aandenken. Ook hadden we 

gevraagd naar de reacties. Deze waren allemaal positief. Eenmaal thuis werd de 

balans opgemaakt, en iedere ouder nog geappt of het leuk was en of de 

meegenomen vriendjes/vriendinnetjes interesse hadden om iets te gaan doen. 

Daar werd vaak positief op gereageerd. Kijk maar in het leerlingenoverzicht 

verderop in het clubblad.  

 

Een dag die we vaker gaan houden.  

Ben en Isa Blauw 
   



  

  



31 december, oud en nieuw bij Tamarco  
De gezellige avond begon toen iedereen langzaam binnen stroomde. Iedereen 

had wat lekkers mee zodat er genoeg te snacken was. Een aantal van ons 

hadden voor honderden euro’s aan vuurwerk gekocht!! Ze hebben de hele 

avond lang vuurwerk lopen afschieten op de parkeerplaats. Iedereen was gezellig 

aan het kletsen en er waren leuke spelletjes zoals twister en shotjesroulette.  

 

Natuurlijk om 12 uur champagne!!! Het was wel een heel gedoe om alle 30 

mensen een gelukkig nieuwjaar te wensen haha. Maar de avond was nog jong.  

 

Sander, Mayu, Joey en Simon hadden nog genoeg vuurwerk om af te schieten. 

Onze privé vuurwerkshow was dan ook super leuk om met zijn allen naar te 

kijken. Gelukkig waren de sterretjes ook aanwezig.  

 

Er was leuke muziek, we hebben veel gelachen en natuurlijk ook wel gezellig 

veel gedronken. Toen de avond vorderde gingen langzaam mensen naar huis. 

Met een klein groepje hebben we nog even gezellig nagepraat en uiteindelijk de 

avond afgesloten. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad en deze Oud en Nieuw 

is zeker voor herhaling vatbaar! Dus tot volgend jaar!!! 

Pauline Meijer 

 



 

  



5 januari Nieuwjaarsreceptie/concert 

Een nieuw jaar. Nieuwe kansen. De beste wensen en omringd door zoveel 

mooie mensen. 

 

Om half 2 verzamelde iedereen bij het clubgebouw om even in te spelen. Even 

weer inkomen, dat ging goed, knap hoor! En om 2 uur begonnen we. Familie, 

vrienden en de burgemeester waren 

er. Rob vertelde wat over de club. 

Ook dat de kleinste tamboer 

(Kimberley) die meeloopt, ook vlogt 

voor de club en haar vader (ik dus) 

voor haar filmt! (Bekijk alle leuke 

filmpjes wat wij meemaken op de 

YouTube pagina MuziTalent). Hij 

vertelde ook nog wat over de 

nummers die er gespeeld werden. We 

hebben 4 nummers gespeeld waarvan 2 

nieuwe nummers, 1 nummer wat 

gewoon onwijs gaaf is en 1 nummer 

wat als einde gespeeld wordt in de 

show. Iedereen klapte hard en vond 

het wel weer leuk en gezellig.  

5 januari optreden Noordwijk 
Rond 4 uur moesten we naar Noordwijk want daar hadden we nog een 

optreden. Er was iemand jarig (leuk hè?). Na een beetje te hebben omgereden 

(sorry) kwamen we aan op de bestemming. Op de parkeerplaats alles uitpakken 

en moesten de muzikanten klaar gaan staan. Het was in een straatje bij een leuk 

eetcafétje.  

 

Toen was het tijd om te gaan spelen. Het was maar een klein stukje lopen. De 

jarige en familie en vrienden stonden al buiten en ze begonnen mee te klappen 

en te filmen. Na een aantal nummers te hebben gespeeld vroeg Niels of de 

jarige ervoor wou staan om te dirigeren. Natuurlijk hielp Niels haar (en de 

muzikanten). 

 

Ze vond het geweldig! Natuurlijk is er voor haar ook nog even Lang zal ze leven 

gespeeld! En toen was het weer tijd om te gaan. 

 

We zijn naar het clubgebouw gereden (zonder omweg) en hebben daar gezellig 

nog nageborreld. Het was weer een geslaagde dag! 

Loek van der Post 



1 januari Start ‘Wie is de Mol’ competitie 
Het wordt bijna een traditie, veel mensen doen mee met dit spelprogramma en 

sinds er ook een app is kan er een competitie gestart worden. Zo ook al jaren 

bij Tamarco. Wie zal deze keer de mol zijn. Vele complotten worden bedacht 

en op het moment dat je denkt de juiste kandidaat gevonden te hebben valt hij 

of zij af.  

Zoals we al zeiden bij Tamarco was er ook een mol competitie. 23 personen 

hadden zich hiervoor aangemeld. Een leuke strijd om de eer. Wie zal dit jaar de 

winnaar worden? We zullen het zien.  

 

De strijd kon beginnen. Het lastige was dat we bijna iedere uitzending wel wat 

hadden met de club. Daardoor vergaten ook een aantal van ons hun punten in 

te zetten. Maar dat mocht de pret niet drukken. De Mol app liep iedere week 

wel weer vol met berichten wie het wel en/of niet zou zijn. 

 

De winnaar van deze ronde was: 

Suzanne Kolkman 
 

Van harte gefeliciteerd. Het mooie van de finale uitzending was dat er dit jaar 

nog een extra serie komt. Dus wie niet meedeed, dit is jullie kans! 

TamarcoMol 
 



18 januari Reünie / Concert / Feestavond 
Reünie 

Gelukkig hadden ook deze editie weer vele oud-leden ons clubgebouw 

gevonden. Onder het genot van een hapje en drankje werden veel oude koeien 

uit de sloot gehaald. Daarbij hielp natuurlijk ook de grote fotocollage en alle 

oude clubbladen, die voor deze gelegenheid waren verzameld.  

 

Erg leuk om te zien dat er ook hele oud-leden bij waren. Uit de tijd dat mijn 

vader net bij de vereniging kwam. Praat over meer dan 40 jaar geleden. 

Natuurlijk was ook van ‘mijn’ eigen generatie aanwezig. 

 

Rond 18.00 uur werd er een Chinese rijsttafel door onze sponsor ‘Indrapoera’ 

afgegeven en kon een ieder die zich had opgegeven voor het eten naar 

hartenlust opscheppen. Tijdens het eten was de warming up van het orkest. Zij 

maakten zich klaar voor het concert wat aansluitend werd gehouden.    

Ben Blauw 

  



Het jubileumconcert 

Het concert werd gegeven in de sportzaal bij onze buren van het Zijlkwartier. 

Deze was mooi ingericht met een mega groot scherm. Hierop werd voor ieder 

nummer een stukje Tamarco gepresenteerd in de vorm van een interview met 

onze vlogster Kimberley. 

 

De Slagwerkers begonnen het concert. Met een zelf geschreven arrangement op 

het nummer ‘the cupsong’ openden zij de reis langs de Tamarco onderdelen. 

Een stuk met veel elementen zoals klappen, zingen en een vette beat, bracht de 

zaal gelijk in de juiste stemming. 

 

Daarna was het de beurt aan alle leerlingen die nog niet in het leerlingenorkest 

zitten. Dus alle kinderen die bij de mini-MuziTalentjes (MM) zitten aangevuld 

met alle nieuwe leerlingen die nog niet hun A diploma hebben gehaald. Met deze 

groep was het nummer ‘I feel Good’ ingestudeerd. De leerlingen op hun eigen 

instrument de MM op de oefeninstrumenten van de lessen. Na de 

introductiefilm mocht de jongste onder de leerlingen, Dinand, samen met Isa de 

maat slaan op de grote trom en marcheerden de overige 25 kinderen het 

podium op. Een orkest op zich zelf. Vele trotse ouders/opa’s en oma’s zaten in 

de zaal te kijken naar hun eigen kroost. Na het sein naar Niels om de band te 

starten blies iedereen in ‘groovy’ tonen het ritme mee van de melodie. 

Hilarisch… dit oefenden wij altijd al in kleinere groepjes, maar met al die 

kinderen een geweldig kabaal. In het rustige stuk liepen ze in polonaise naar 



achteren om daar ook weer hetzelfde kunstje te doen. Uiteindelijk eenmaal 

weer voor het podium sloten zij af met een daverende slotnoot/roffel. Een 

groot applaus was daarom ook zeer terecht voor deze kanjers. (Oh ja, 

sommigen hadden nog maar 1 keer les gehad!) 

 

 
 

De volgende act was het leerlingenorkest. Dit steeds groter wordende orkest 

met leerlingen vanaf hun A diploma speelde eerst zelf twee nummers, ‘Beauty 

and the Beast’, en ‘Marsh Budennogo’. Het orkest onder leiding van Hans v/d 

Laan gaf toen even het stokje over aan Rob Blauw, die met een hele stapel 

papieren naar voren liep.  

Het was tijd om alle geslaagden even in het zonnetje te zetten. Hij begon met de 

allerkleinsten onder de mini-MuziTalentjes, Robin, Chiara, Nienke en Amber, zij 

kregen hun eerste certificaat bij Tamarco. Giulia, Lola, Boaz en Senna kregen 

hun B certificaat. Trommelen en blokfluiten is weer een stapje hoger in het 

vooropleidingstraject bij Tamarco. Daarom kregen Feline, Julian en Kaj ook hun 

eerste trommelcertificaat. Giulia was de matchwinnaar van deze ronde. Zij 

kreeg naast haar MM certificaat ook nog eens twee blokfluitcertificaten A en B. 

Diploma’s waren er ook. Deze worden afgegeven als leerlingen echt het 

leerlingentraject zijn ingestroomd. Joop was daarvoor in een recordtijd geslaagd 

voor zijn A bariton en Agata en Suzanne voor hun B diploma bij de klarinet.  

 



 
 

Na deze uitreiking was het weer de beurt aan het leerlingorkest, dat samen met 

het grote orkest het programma vervolgde. ‘St Petersburg mars’ was het 

gezamenlijke stuk. 

 

Daarna was het de beurt aan Tamarco zelf. Steeds tussen introductiefilmpjes van 

mensen bij Tamarco werden er mooie stukken gespeeld. Ook nog één uit de 

oude doos. ‘What a Wonderful World’, Heel het programma van show tot 

concoursstukken passeerde de revue. Met een mooie laatste toegift ‘The 

Greatest Showman’ werd het concert afgesloten. Tijd voor het grote feest in 

het clubgebouw. 

Ben Blauw 

 



De Feestavond 

Zo het jubileumconcert zat er op! Snel nog wat dingetjes opruimen zodat we 

snel naar het feest konden waar Cooldown7 al lekker stond te spelen en te 

zingen. 

 

Iedereen had al lekker een drankje en was gezellig aan het dansen. Ik ging ook 

snel de dansvloer op om gezellig mee te doen. Ik zag dat iedereen echt aan het 

genieten was!  

 

 
 

Na het optreden van Cooldown7 ging onze eigen muziek aan. Onze vaste 

nummers kwamen dan ook snel voorbij. Zoals ‘Cowboys en Indianen’, ‘Abba’, 

‘De woonboot’, 't dondert en 't bliksemt, alles van de Snollebollekes en ‘Polka’ 

die we ooit hoorden in het carnavalsweekend en gewoon in je hoofd blijft 

hangen, natuurlijk het liedje De poes van tante Loes (Anneloes), Shirt uit en 

zwaaien (sommigen mogen best hun shirt AANHOUDEN) en waar we nu 

helemaal gek van zijn is een nieuw nummer dat we ook spelen,  ‘The Greatest 

Showman!’. Ennnn wat natuurlijk niet mag ontbreken en vergeten... Niels met 

zijn geweldige kerstnummer ‘Last Christmas!’ (En soms ook ‘All I want for 

Christmas is you’) Het maakt eigenlijk niet uit wat voor muziek er wordt 

gedraaid of niet, wij maken er altijd weer een gezellig, geweldig en onvergetelijk 

feest van, elke keer weer! Zoals je ook kan zien in de MuziTalent vlogs die ik 

elke keer weer met veel plezier maak! Op naar het volgende feest! 

Kimberley van der Post 
 



 

 

  



27 januari onthulling van het lichtmonument Leiderdorp 
In heel Nederland werden de slachtoffers van de Holocaust herdacht. Dit 

gebeurt door het plaatsen van het tijdelijke monument 'Levenslicht'. Ook 

Leiderdorp heeft nu zo'n monument. Het monument werd de 27e onthuld, op 

de dag dat Auschwitz 75 jaar geleden bevrijd werd. 

 

In het donker brachten Leiderdorpse basisschoolleerlingen licht naar de 

begraafplaats van Leiderdorp. Voor de stoet liepen de tamboers van Tamarco.  

Op de begraafplaats onthulde burgemeester Laila Driessen het monument 

Levenslicht. Het monument bestaat uit 104.000 stenen, die allemaal een 

slachtoffer uit de holocaust representeren. Delen van dit monument zijn naar 

ruim 170 gemeenten verplaatst. 'Ook in Leiderdorp zijn er Joodse mensen 

gedeporteerd en vermoord in Auschwitz en Sobibór en die hebben wij op deze 

wijze herdacht', aldus de burgemeester. 

 

'Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding en die bevrijding is natuurlijk niet vanzelf 

gekomen', vertelt voorzitter van de Oranjevereniging Hans Kruidenberg. 'Soms 

lijkt het op een ogenblik dat die vrijheid vanzelfsprekend is, maar kijk om je 

heen. Lees de krant. Het is niet zo. We moeten hard werken met elkaar om die 

vrijheid in stand te houden en dat kan alleen maar als je weet wat er gebeurd is'. 

 

Het onthullen van het monument is één van de vele activiteiten die 

georganiseerd worden in het dorp. Om goed stil te staan bij 75 jaar vrijheid, 

heeft de Oranjevereniging een groter programma dan normaal. Dat programma 

is te vinden op hun website. Tamarco is op veel van de evenementen aanwezig 

voor de muzikale klanken.  

Ben Blauw 

 



29 januari Open repetitie 
 

*Muzikaal en Gezellig* 

Gezellig, muzikaal, maar ook ontspannen. Dit was het eerste wat mij opviel, 

toen ik op de open repetitie van Tamarco was. Er hangt een hele gezellige sfeer 

met enorm lieve mensen, die je direct je laten thuis voelen en je ook opnemen 

in de groep. Muzikaal gezien is er ook een mooi marsprogramma met leuke 

liedjes waaronder Africa van Toto, een van mijn favoriete liedjes. Tamarco heeft 

niet alleen een marsprogramma, maar ook een show programma, die mij enorm 

aansprak. Zelf, heb ik nog nooit een show gelopen, dus leek mij dit de ultieme 

kans om show lopen te gaan ervaren.  

 
 

Al met al was de open repetitie een muzikaal, ontspannen, gezellige repetitie op 

een gezellige club, die mij weer aan het spelen heeft gezet! 

Julie Scholte 
 

  



9 februari – Aftrap naar nieuw seizoen 
Op deze winterse dag waar de storm CIARA over ons land trok, was het voor 

Tamarco CODE BLAUW. Door de vele nieuwe leden die de laatste tijd zich bij 

ons hebben aangemeld moest de show worden herschreven. Dus voor een 

ieder even wennen omdat sommige stukken nu anders gingen. Ook werd de 

aftrap gegeven aan het concours in Hamont (B). Met een nieuwe korpsopstelling 

werden de eerste marsen ingespeeld. Daarna was de show aan de beurt. De 

deadline staat op 5 mei als tijdens de bevrijdingstaptoe in Leiden de nieuwe 

versie gepresenteerd moet gaan worden.  

 

 

  



  



12 februari Valentijn bij Tamarco 
Met de jeugdcommissie hebben 

we dit jaar de Valentijnsactie bij 

Tamarco georganiseerd. Alle 

leden konden voor een geliefde, 

vriend, vriendin, broer, zus of 

knappe buurman een roos, een 

knuffelbeertje of een serenade 

bestellen. Dit kon ook anoniem 

en met een leuk berichtje erbij.  

 

Woensdag 12 februari stond 

dan ook in het teken van 

Valentijn. Het was een groot 

succes! Er waren super veel 

rozen besteld wel 46! Niels had 

voor alle vrouwen van Tamarco 

een roos besteld met een leuke 

tekst erbij. Lief he!  

 

Verder heeft Jitske een paar prachtige serenades gezongen en er zijn wel 15 

knuffelbeertjes uitgedeeld. Wij vonden het heel erg leuk om dit te organiseren 

en het is zeker voor herhaling vatbaar. Iedereen was erg enthousiast en wij 

waren blij om te zien dat iedereen het zo leuk vond! 

De jeugdcommissie 

 



 



22 februari Carnavalsweekend Duitsland 

3 dagen optreden en Feesten. 

Na een goede voorbereiding, organisatie en heel veel boodschappen ging 

Tamarco richting Duitsland. 3 dagen carnavalsoptredens in Bonn en Munster. 

De bus was op tijd en dat was voor Loek een hele geruststelling, want hij kon 

meteen gaan inruimen. 

 

 
 

Nadat iedereen volledig in carnavalstenue was ingecheckt, vertrok de Jonker 

coach in vliegende vaart richting Bonn. Onderweg dachten sommigen dat er iets 

met de motor mis was, maar al snel kwamen wij erachter dat er al veel lagen te 

slapen. Onze vaste buschauffeur Sander vervolgde de rit over de autobaan en 

moest voor de plassers en rokers vlak voor aankomst een pitstop maken. Onze 

"leidinggevende" Niels was kort maar krachtig en riep uit volle borst opschieten 

en niet praten, maar piesen.  

 

Nadat een Poolse chauffeur met onze Holzsackenboemz Madchen (B & M) aan 

het flirten was en dacht dat het Zeeuws meisje Mar daar ook bij hoorde en haar 

onzedelijk betastte waarna hij zich rot schrok, en iedereen die nog niet geweest 

was alsnog spontaan in zijn broek pieste van het lachen. Nadat iedereen weer 

fris en opgelucht in de bus zat, reden wij snel richting Bonn. 

 

 



Bonn een grote stad met 300.000 inwoners en veel carnavalsverenigingen is een 

pareltje onder de Duitse steden, waar carnaval groots gevierd wordt. Voor 

Tamarco reden te meer, om deze optredens aan te nemen. Bij aankomst was er 

helaas geen omkleed ruimte beschikbaar en moesten de muzikanten, zich buiten  

in hun uniform hijsen. Op zich was dat geen probleem, maar de kou werkte daar 

niet aan mee. Voor de bewoners gaf het wel weer een klein beetje reuring in de 

buurt, die stonden uitgebreid voor de ramen mee te genieten. Zelf wilde ik de 

deuren al langs om kijkgeld te vragen.  

 

Al snel moesten wij ons opstellen, want de optocht kon “zo” beginnen. Nu weet 

iedereen ondertussen wel wat “zo” bij een optocht betekent. En ja hoor 3 

kwartier later begon de optocht. De optocht begon in een redelijk tempo met 

heel veel toeschouwers, waar Tamarco natuurlijk meteen gebruik van maakte en 

de carnavalsvierders verrasten met hun populaire marsen, Popmuziek en 

filmmuziek.  

 

Onderweg werd Niels veelvuldig door de vrouwelijke carnavalsvierders 

gemoedelijk belaagd, waarbij heel veel foto’s gemaakt werden. Intussen kon 

Loek alles goed filmen en Maurice liep als hoffotograaf ook op en neer, om de 

mooiste foto’s te kunnen maken. 

Het was een mooi en goed geregeld optreden, waarbij de muzikanten het erg 

naar hun zin hadden en zich al op het volgende optreden verheugden! 



 

 
 

Terug bij de bus in rap tempo de carnavalskleding aan en feestvierend richting 

Limburg, om onze kamers in te richten. Natuurlijk overnachten wij weer voor 3 

dagen bij  de Smockelaer.  

 

De Smockelaer is sfeervol gehuisvest in een achttiende eeuw, geheel in stijl 

gerestaureerde vierkante hoeve. Gelegen in het zuidelijkste deel van Zuid 

Limburg, bovenop de hellingen van het Geuldal, noordoostelijk van Slenaken, 

250 meter van de Belgische grens. 

De Smockelaer heeft zeer mooie en ruime kamers met eigen badkamer. De 

huiskamer is zeer ruim van opzet en genoeg ruimte, om feest te vieren (Hier 

kom ik later op terug) ;-) 

 

Na een uurtje rust en inrichten werden wij al snel door onze “leidinggevende” 

tot de orde geroepen en moesten wij de bus in. Iedereen was intussen een paar 

kilo afgevallen, dus er moest snel gegeten worden. Sander bracht ons in een 

razend tempo naar de Cauberg in Valkenburg, waar ons tweede optreden 

meteen kon begonnen. Dit optreden was speciaal voor het gereserveerde 

restaurant gepland. De streetparade werd op de Cauberg ingezet en ging door 

het centrum van Valkenburg, richting restaurant ……… 

 

Voor het restaurant werd in concertopstelling een aantal liedjes gespeeld. Nu is 

een aantal voor Niels een breed begrip en zodoende stond Tamarco ruim een 

half uur liedjes te spelen. De muzikanten hadden er ook veel plezier in, maar de 



honger begon nu toch echt de overhand te krijgen. In het restaurant kregen wij 

al heel snel ons 3 gangen diner en genoten van het eten en de drankjes.  

 

Natuurlijk in Tamarco ook goed in staat om de bediening te helpen en al snel 

begon het duo Holzsackenboemz Madchen (B & M) met afruimen en dit in een 

razend tempo.  

 

De eigenaar heeft de dames een baan 

aangeboden, maar die gingen liever mee 

terug naar de Smockelaer. Bij de 

Smockelaer begon meteen het feest, dat 

mocht natuurlijk niet te laat worden, 

omdat er voor de volgende dag ook nog 

een optreden gepland was. Duidelijk was 

dat bijna niemand dit wist en werd er tot 

in de late uurtjes gefeest. 

  

En toen ging ‘s morgens de wekker! 

 



23 februari Carnavalsweekend Duitsland 
De tweede dag begon met een heerlijk ontbijt en een voldaan gevoel van de 

avond er voor. ; 

 

Iedereen keek weer even vrolijk en fris uit naar het volgende optreden in Bonn. 

Snel de boel in orde maken en klaar voor de groepsfoto. Dat was even goed 

uitrichten en plek innemen, lachen en ….. niets, nog een keer en…. niets. Nog 

een poging dan en daar was de foto. Er was nog wat tijd over dus even snel een 

paar fotoshoots van een aantal fotogenieke mensen. 

 

 
 

En daar was ook de “leidinggevende” weer, subtiel vroeg hij aan de leden…...Ja 

klaar nu hup die bus in! Een paar mensen blijven bij de Smockelaer om het fort 

te verdedigen en om het eten voor de avond klaar te zetten. Sander had 

intussen de bus gestart en verwarmd, zodat wij behaaglijk konden vertrekken. 

Meteen was het weer feest in de bus, waar Denise alvast de limonade uitdeelde. 

Natuurlijk waren er een aantal, die de binnenkant van hun ogen bekeken, maar 

Denise en Victor waren druk bezig, hun balletvoorstelling aan het repeteren. 

Kortom Feest, gezelligheid en dans in de bus en dat zo vroeg in de morgen.  

 

 



 



 

In Bonn aangekomen was het heel even zoeken naar onze startplek, omdat de 

startnummers door elkaar liepen, maar Niels had al snel onze plek in de optocht 

gevonden en konden wij eigenlijk meteen starten. De optocht was bijna dezelfde 

route als de dag ervoor, waarbij het wel steeds opviel, dat er behoorlijk wat 

Vals plat onderweg was. Op de plekken voor de optocht stil viel, werd door 

Tamarco een mooi populair muziekstuk gespeeld, waarbij het publiek uit volle 

borst me stond te zingen. De optocht verliep vlot en zonder problemen, waarbij 

er veelvuldig van de ballen van Petra gesnoept werd.  

 

 
 

Weer een schitterend optreden, die aan de verwachting van de muzikanten 

voldeed en tevens tijd om weer feest te vieren en snel de bus in. 

 

Onderweg kwamen de versnaperingen snel te voorschijn, met de raad “Geniet, 

maar drink met mate” LOL! De sfeer zat er al snel in waarbij alle feestneuzen 

dezelfde kant op stonden en iedereen als 1 grote familie feest aan het vieren 

was. 

 

De reis naar de Smockelaer verliep met film en feest snel en zonder oponthoud, 

zodat wij lekker snel aan het avondeten konden beginnen. De hongerige 

menigte dook op onze kokkies Mar en Car (olv Chef de Party Robert Bleu) Er 



werd een super gezond diner aangeboden bestaande uit Potage lié, Boulette de 

viande en croûte, saucisse fumée avec mayonaise et moutarde bijpassende 

dranken Cola, Sinas enz. Het was heerlijk! 

 

Nadat de worst en ballen eindelijk op de goede plek waren gevallen, kon de 

boel los gaan en het avondvullend programma beginnen. Nadat er eerst een 

rustige openingsact was, begon The Greatest Showman met zijn optreden, met 

zuivere stem en strakke danspasjes sprong hij op de tafel, die flink op hun losse 

poten meededen. In de andere kamer waren er een paar spelletjes aan het 

doen. Na deze act begon de 

superbingo, met prijzen 

waar menig paard de hik 

van zou krijgen. 

Hoogtepunt van de bingo, 

was dat er tot drie keer toe 

een balletje op de grond 

viel. Op zich geen 

probleem, maar deze 

balletjes waren bijna net zo 

groot als een erwt. 

Gelukkig waren er een paar 

jonge ogen, die al snel de 

balletjes vonden. Toen laat 

op de avond de 

vermoeidheid toesloeg, 

kwamen ineens de 

Spicegirls binnen en deden 

een geweldig optreden, waarbij iedereen 

meteen weer wakker werd. Natuurlijk kon 

de karaoke op zo een geweldige avond niet 

ontbreken en mocht iedereen zijn keel 

schor zingen. Gelukkig was er genoeg 

hoestdrank in voorraad en ging het tot heel 

laat in de avond, nacht, ochtend door !!!  

 

En toen ging weer de wekker ! 



24 februari Carnavalsweekend Duitsland  
Na een gezellig ontbijt waar iedereen wederom fris en fruitig verscheen 

moesten we alle spullen weer inpakken en kon Loek alle koffers weer netjes in 

de bus zetten ! Alle troep opgeruimd met zijn allen en daarna weer op pad. 

Vandaag gaan we naar Munster, voor de laatste optocht van het weekend. 

Nadat we een plekje voor de bus hebben gevonden en iedereen zich heeft 

omgekleed gaan we naar onze plek om op te stellen. We zitten gelukkig bijna 

vooraan in de optocht zodat we snel op pad kunnen. Het begint na 2 dagen 

droog weer met hier en daar een zonnetje nu toch wat te spetteren, maar 

gelukkig is er in Munster wel een kleedruimte. 

 
 

Het plein staat vol met carnavalwagens, de ene nog mooier dan de andere heel 

mensen op de been, maar alles goed beveiligd. Ondertussen was Maurice bezig 

de muziek secties voor de fotoshoot op te stellen. Dan komt er ineens een 

aantal witte met zwarte stippen de hoek om, Cruella meteen in alle staten, vliegt 

naar buiten en wil hun vacht hebben. Helaas dat gaat niet door, maar zij willen 

wel op de foto. 

 

 



Na deze bezigheden, moesten wij snel naar onze startplek (als eerste in de 

stoet) waar de optocht meteen begint. Jetzt geht's los! Heel druk en een ander 

soort optocht als in Bonn. de begeleiders moesten even aan de bak, met soms 

even een vriendelijke woord naar de feestvierende straatdansers. Het begon 

steeds drukker te worden, volle straten en rijen dik met toeschouwers. Het was 

even ruimte maken, oogcontact met de Tambourmaitre houden en zorgen dat 

er genoeg doorgang was. Toen het eindpunt in zicht was, nog even goed 

opletten, maar verder geen problemen.  

Mar, Car en San blijven achter om de rest van de optocht te bekijken !! 

Tussen het publiek staat tussen de kinderen ook een ouder echtpaar, nou ja 

staat !! Ze lopen heen en weer en graaien het snoep voor kleine kinderen hun 

neus weg. HAMSTEREN !! 

 

Na het snoep vangen en ongeveer 90 van de 124 groepen voorbij hebben zien 

komen gaan zij verkleumd en ondertussen zeiknat de bus weer in om te drogen 

en op te warmen. 

Als de laatste groep weg is  en wij een beetje zijn opgedroogd komen onze 

muzikanten inmiddels ook de bus weer in. Daar ging alles weer los. De ontlading 

van de afgelopen 3 dagen kon er uit en de terugreis met een tussenstop bij de 

Mcdonalds kon beginnen. 

 

Lekker op tijd kwamen wij aan bij het clubgebouw van Tamarco aan de vd 

Marckstraat, waar nog even geproost werd op een geweldig weekend met super 

optredens, feest en gezelligheid. 

 

Tamarco daar gebeurt het!  

 

Wij hebben in ieder geval genoten van dit super gezellige weekend, bedankt 

allemaal. 

Leo en Carola 

 



23 februari Carnavalsweekend Duitsland  
Voor ons, Renzo en Sylvia, was dit de eerste keer om het carnavalsweekend 

mee te maken met Tamarco. We hoorden verhalen over dat het super is en 

inderdaad. Wat hebben wij genoten. De 2e dag begon met een heerlijk 

ontbijtje waarbij je nog even rustig wakker kon worden van de gezellige 

avond van dag 1. 

 

Na het ontbijt de bus in en opnieuw naar Bonn voor weer een optocht. Daar 

aangekomen snel omkleden en op naar de plek vanuit waar de carnavalsstoet 

begon. We hoefden niet lang te wachten. We begonnen bijna vooraan. De 

optocht zelf was leuk.  

 

Gezellige mensen langs de kant die een praatje kwamen maken of wat lekkers 

aan ons uitdeelden, echt super leuk. Na de optocht omkleden, de bus in en 

terug naar Valkenburg waar ons een heerlijke maaltijd te wachten stond. 

Heerlijke soep, broodjes knakworst en broodjes bal, mmm........ Na het eten 

nog even relaxen voordat de bonte avond begon met BINGO!!!!!  

 

Onze quizmaster Niels liet de balletjes goed draaien :-) Na de bingo was het 

tijd voor karaoke. Wij hebben natuurlijk ook nog gezongen. Wat een super 

gezellige avond was dit.  

 

Van dit weekend hebben wij zo genoten. Iedereen bedankt hiervoor!!!! 

Liefs Renzo en Sylvia  

 



 

  



24 februari Carnavalsweekend Duitsland  
6.30 uur de wekker gaat en dat betekent laatste dag carnaval. Iedereen wordt 

langzaam wakker, gaat z’n spullen opruimen en de kamers leeghalen. Alles wordt 

naar de bus gebracht, waar Loek en Sander bezig zijn alles in de bus te krijgen. 

Geloof me, dat is best knap. Dat de deuren nog dicht konden...  

 

Om 8.05 rijden we weg, richting Münster. Het is een busreis van ongeveer 3 

uur. Onderweg wordt er een film gedraaid. Iedereen kon nog even lekker 

slapen, uitrusten of van de film genieten. Tussendoor werd er even gestopt om 

de benen te strekken en het koffiegehalte op peil te krijgen, want ja we zaten al 

een tijdje in de bus. 

 

Kort na de koffiepauze kwamen we aan in Münster. We blijken genoeg tijd te 

hebben voordat de optocht van start ging. Even inspelen met Fantasy in een 

zijstraat en dan wachten totdat we mogen. We liepen achter de eerste 

praalwagen, dus vooraan. Helaas begon het te miezeren en na verloop van tijd 

ging het steeds harder. Maar gelukkig bleef het publiek wel in grote getallen 

staan. 

 

Aan het eind van de optocht waren we toch aardig en behoorlijk nat geregend 

en stond gelukkig onze bus er al en konden we lekker snel omkleden in de 

warme bus om weer te vertrekken naar Leiderdorp. Maar natuurlijk ook even 

met een tussenstop om te eten. We konden kiezen uit McDonalds & La Place. 

Eenmaal klaar met eten, zetten we de reis door naar huis. 

 

Het was mijn eerste carnavalsweekend met Show- en marchingband Tamarco.  

 

Het was enorm gezellig met z’n allen. Daarom iedereen bedankt en op naar nog 

meer mooie optredens. Alaaf!!!!! 

Marcel de Ru 
  



  



De vuurdoop 
Carnaval? Ja, carnaval! 

En dan ineens loop je met de show- en marchingband Tamarco mee tijdens 

carnaval. Drie dagen op pad met een boeiend en kleurrijk gezelschap.  

Wie ik ben, Joop Rasser. Tot vorig jaar vooral actief als triatleet. “Heb jij een 

muzikale achtergrond?” Dat vragen mijn sportvrienden. Nou nee. Ik kende 

Tamarco uit mijn jeugd en vooral via Pauline en Maarten. Tijdens de intocht van 

de 4-daagse van Leiderdorp in juni werden mijn kleinkinderen, Amber en Stijn 

gestrikt voor een proefles. Ik ging mee en kreeg de ‘Sous’ omgehangen. “Is dat 

niet iets voor jou?” vroeg Hans van der Laan. “Zullen we eens een proeflesje 

proberen?”. Afijn van het een kwam het ander. De proefles in juni werd een 

echte les na de vakantie, maar dan op de bariton. En zo rol je de vereniging in 

en word je langzaam maar zeker gegrepen door het Tamarco-gevoel. 

 

Frülingsfest, hutspot eten en meelopen met de MuziTalenten tijdens de 2-

oktober taptoe, Kerstdiner en dan, begin februari heb je Niels aan de lijn. “Zou 

je het leuk vinden om tijdens het carnaval mee te gaan op de bekkens”. “Uhh, ja, 

maar ehh ik heb nooit eerder bekkens gespeeld”. Dus snel nog even op 

woensdag een spoedles van Barry en een paar repetities meegepakt. 

 

Op zaterdagmorgen verzamelen we vroeg in onze carnavalskleding. We gaan 

met de bus naar Bonn voor ons eerste optreden. Door de carnavalskleding en 

wat kleine versnaperingen ontstaat er een gezellige en jolige sfeer in de bus. De 

tijd vliegt voorbij en voor je het weet sta je je in Bonn om te kleden. Niet in een 

kleedkamer, nee gewoon buiten. Niks geen gêne, gewoon omkleden en 

opstellen. 

 

Daar gaan we dan. We zijn met bijna 40 man en dus ontstaat er een imposante 

marchingband van 5 rijen breed. Imposant, heel imposant! Je weet niet wat je 

meemaakt als dat in beweging komt. Wat is dat gaaf! Maar ja, ik heb niet heel 

veel loop/marcheerervaring. Ja, toen ik 16 was heb ik bij de Koninklijke Marine 

het een en ander geleerd. Maar ja dat waren de jaren ’80. Tjonge jonge wat heb 

je het druk: ritme houden, op de goede (linkervoet) lopen, ritme houden met de 

bekkens, Niels in de gaten houden (gaan we stoppen, op de plaats marcheren), 

hand goed hoog op zwaaien, Martin (Basedrum) in de gaten houden voor de 

“inslag” en tijdens de muzikale intermezzo’s de bekkens spelen. Gaat er iets 

mis? Ja hoor regelmatig. Maar gelukkig heb ik Maarten achter me en Suzanne 

naast me die me af en toe corrigeren. Voor je het weet sta je weer bij de bus en 

heb je je eerste optreden er op zitten. “Wat is dit gaaf!” 



 

 

  



Van Bonn naar Zuid-Limburg. We gaan eten in Valkenburg. Maar Tamarco zou 

Tamarco niet zijn als dat iets anders gaat. De bus wordt geparkeerd aan de voet 

van de Cauberg en we marcheren en musiceren, dit keer in Carnavalskleding 

richting restaurant. Dat leidt tot vrolijke en verwonderde gezichten langs de 

kant bij de locals en de toeristen. Voor het restaurant doen we nog een paar 

nummers voordat we heerlijk gaan eten. Zelfs hier weten Ben en Marcel als 

interim bedienden iets bijzonders te maken ;-) 

Op zondag gaan we wederom naar Bonn. Het lopen gaat al een stuk beter en ik 

krijg daardoor wat meer aandacht voor de omgeving. Gelukkig maar want het  

 

traject is ‘iets’ langer. ’s Avonds is het ‘bonte avond’. Ik had nooit gedacht dat ik 

dit weer zou meemaken. Veel lol met elkaar, bingo, playback, afijn op de 

MuziTalent video kun je het terug kijken. Op maandag doen we Münster aan 

voor nog zo een mooi optreden.  

Wat enorm gaaf en leuk om dit te mogen meemaken. Het leuke is dat Tamarco 

een grote gezellige familie is van kleurrijke personen. Ik weet een ding zeker. 

Volgend jaar weer! Maar dan op de Bariton! 

Joop Rasser 

 





De bus heeft een make-over gehad. 
De sponsoren krijgen een steeds prominentere plek in ons gebouw, zo hebben 

we al de sponsorwand, de vrienden-van-borden en het rad. De laatste slag was 

de materiaalbus.  

 

Onze bus was ook toe aan een nieuwe make-over. De foto’s dateerden nog van 

toen wij in 2010 net weer op straat konden. (je kan het je bijna niet meer 

voorstellen) Het zat al even in de pen maar het liep door alle activiteiten die de 

club momenteel heeft steeds verder in de tijd op. Maar in januari was het zover. 

Mede dankzij fa. v/d Vlist zijn onze nieuwe logo’s, sponsoren en actuele foto’s 

op de bus gezet.  

 

De sponsorwand begint al behoorlijk vol te raken. Dat is een goed teken! Daar 

zijn wij als Tamarco alleen al heel blij mee. De foto’s die er eerst tussen stonden 

worden langzaam vervangen voor nieuwe sponsorvrienden.  

 

Wil je ook onze club sponsoren, of weet jij bedrijven die geïnteresseerd zijn? 

Neem dan even contact op met:  

 

Ben Blauw ben@tamarco.nl of 06 51481506. 

Hij kan je alles vertellen over wat de mogelijkheden zijn binnen onze club. 

 

  

mailto:ben@tamarco.nl


 

 

 



Column 
T.A.M. Arco 

En dan ineens….Stilte….. Waar we eerst nog in de hoogste versnelling door het 

leven aan het crossen waren staat de wereld nu even stil. Althans in een 

bepaalde zin. De aanleiding is verschrikkelijk. Een virus met ver strekkende 

gevolgen schiet over de wereld. Gezondheid staat altijd voorop en de 

maatregelen van het kabinet zijn niet mals maar zeer terecht: direct alle 

activiteiten stoppen. 

 

Zo komt ook onze vereniging tot stilstand. Geen repetities, geen looprepetities, 

geen koppelklaverjassen. Maar ook geen Frühlingsfest, en ook geen 

rommelmarkt. Alle optredens dit voorjaar zijn gecanceld, waaronder ook de 

Marswedstrijden van de Lage Landen in Hamont. 

 

Op de volgende pagina staat de column die ik oorspronkelijk geschreven had 

voor dit clubblad. Elk clubblad schrijf ik een column waarin ik het dagelijks leven 

van onze mooie vereniging probeer te vangen. Na een tijdje voel je dat je in 

herhaling valt, want ja, iedereen vind zijn/haar vereniging de leukste en de 

mooiste. En de superlatieven en clichés vliegen over het papier. Gelogen? Nee, 

absoluut niet! Nodig? Ja, altijd, want wat is er mooier dan trots zijn op elkaar. 

Tamarco zit nog steeds in een groei, maar nog belangrijker is de vriendschap en 

familie die onze vereniging nog beter beschrijft. Al is het een gevoel dat je moet 

ervaren en wat niet is uit te leggen. Ik ben trots op de leden en ik ben ervan 

overtuigd dat alles snel weer goed komt. En dan zal alles snel weer als vanouds 

zijn, maar dan met een nog grotere waarde dan voorheen. Nu Tamarco er even 

niet is mis je het nog het meest, zeker als er in de wereld dingen gebeuren die 

juist vragen om elkaar op te zoeken en elkaar te steunen en te troosten. 

Gelukkig kan dat in deze tijd digitaal.  

 

Graag wil ik alle leden, vrijwilligers, sponsoren en vrienden van Tamarco een 

hart onder de riem steken. Lid zijn van een vereniging is verbondenheid, 

onderdeel van Tamarco zijn is lid zijn van een familie. Al zien we elkaar niet, we 

denken aan elkaar en steunen elkaar waar nodig. 

 

Op de volgende pagina dus de oorspronkelijke column. We schakelen nu even 

terug naar een lagere versnelling, pas op de plaats en op naar de toekomst. We 

gaan nieuwe stippen aan de horizon zetten, zoals een concours, een nieuwe 

show en natuurlijk veel mooie feesten. Samen staan we sterk! Op naar een 

prachtig najaar waarin we onze verjaardag uitbundig gaan vieren. Blijf gezond en 

zorg voor elkaar!   



Column 
T.A.M. Arco – voorjaar 2020 

 

We zijn zo lekker normaal gebleven. Eén van de complimenten die onze 

bescheiden Show- en Marchingband in ontvangst mag nemen is de goede relatie 

tussen de mensen die aan de club zijn verbonden. Daar ben ik natuurlijk 

bijzonder trots op, misschien is het zelfs wel het grootste compliment dat je kan 

krijgen.  

 

Tamarco heeft dit jaar carnaval gevierd en optredens gelopen met ruim 40 man. 

Dat is een verdubbeling sinds de eerste keer dat Eschweiler op het programma 

stond. Het gaat dus goed met de club. Komende Pinksteren reist de club af naar 

Hamont en in het najaar wordt de eerste hand gelegd aan de nieuwe show. En 

dat allemaal in het jubileumjaar. Het lijkt allemaal niet op te kunnen?! In 

meerdere opzichten is dat natuurlijk hartstikke fijn. Vooral fijn!  

 

Tamarco presenteert zich op vele evenementen en organiseert tal van leuke 

evenementen. In deze column wil ik mij vooral even richten op het concours, 

tenslotte gaat daar momenteel de meeste tijd en spanning naar uit. Voor velen is 

het de eerste keer dat ze mee gaan doen aan een concours, oftewel worden 

beoordeeld op hun kunnen, op ons kunnen beter gezegd. Dat betekent 

bijvoorbeeld dat je respect en vertrouwen moet hebben naar je collega-

muzikanten, maar ook naar de instructie. Dat betekent ook dat je thuisstudie 

extra serieus moet nemen en misschien nog wel belangrijker: zoveel mogelijk 

repetities aanwezig bent. Dat is slechts de voorbereiding. Want het moment 

komt daar; Tamarco stapt de bus in naar Hamont.  

 

De sfeer is goed en iedereen heeft er zin in maar er is vooral heel veel spanning. 

De bus moet elk benzinestation een stop maken om gebruik te maken van de 

sanitaire voorzieningen. Eindelijk aangekomen in Hamont begint de spanning te 

komen, het is zonovergoten en de andere verenigingen zijn ook aangekomen. 

We maken ons op voor de eerste noten die dag. We spelen in en vertrekken 

naar het terrein waar wij ons presenteren. Voor de eerste keer zetten we voet 

op het terrein van Hamont waar straks de juryleden hun oordeel zullen vellen. 

Als dat ten einde is volgt er een stukje ontspanning en begint het lange wachten. 

Met concentratie uiteraard want onze 8 minutes of fame komen in de buurt.  

 

Dan roept Niels ‘Opstellen!’ en is het teken gegeven voor totale concentratie. 

De laatste keer plassen en op naar onze plek. Vanaf dat moment moet alles zo 

gaan zoals inmiddels al 10.000 keer gedaan. Het startsein komt en Tamarco  



loopt het terrein op en speelt de sterren van de hemel. Iedereen geeft 400%, 

het is beheerst, het is onder controle, het is dynamisch, het is strak, het is vol 

vertrouwen. Dit kan niet anders dan goed gaan.  

 

We komen het terrein af en de ontlading is compleet. We maken elkaar 

complimenten en vergeten snel die kleine foutjes die misschien zijn gemaakt 

maar niet noemenswaardig zijn. Het is nu wachten op de prijsuitreiking maar er 

kan al geproost worden. Dan volgt de finale en de spanning van de uitslag. Hier 

eindigt hoe de dag zou kunnen lopen. Want los van het resultaat mag elk lid 

afzonderlijk bijzonder trots zijn op deze club. Een band waar passie in zit en 

doorzettingsvermogen. Maar waar de saamhorigheid altijd zal blijven bestaan. 

Met respect voor elkaar en vertrouwen in elkaar en de toekomst. Als Tamarco 

met gezond zelfvertrouwen, dus ook bescheidenheid naar het concours toegaat 

dwingt juist dat respect af. Daar komt bij dat de leden ook ontspannen daar 

kunnen lopen, geconcentreerd maar met overtuiging. Met heel veel inzet en 

energie maar wel vertrouwd en relaxed. Als die balans goed is blijft het voor 

iedereen leuk en zal het resultaat daar ook naar zijn. Wat er ook gebeurt en 

hoe de weg er naartoe ook zal gaan,  

 

Tamarco mag bijzonder trots zijn en daarmee is dit pas de start van het nieuwe 

hoofdstuk van Show- en Marchingband Tamarco. Want zeg nou zelf, we zijn 

toch zo lekker normaal gebleven?!  

  

  



Social media 
Wisten jullie dat Tamarco op diverse vlakken op social media te vinden is?  

 

YouTube kanaal 
Tamarco Leiderdorp 

Muzitalent 
 

Twitter 

 

@TamarcoLDP 

@MuziTalent 

@Bloebent 

 

 

Facebook 

Marchingband Tamarco 

MuziTalent  

Bloebent 
 

Instagram 

 

MuziTalent 

Marchingband_Tamarco  

 

De kracht van social media is om berichten die worden gepost te zo veel 

mogelijk te delen, waardoor er een breder publiek kan afkomen op 

evenementen die wij organiseren. Daarvoor hebben wij JULLIE nodig. Help ons 

aan zoveel mogelijk likes. Zo kan je bijvoorbeeld bij een evenement ook jouw 

facebookvrienden uitnodigen.  

 

Ook kun je bijvoorbeeld op Facebook je vrienden uitnodigen de verschillende 

pagina’s te liken. 

 

Hebben jullie foto’s en/of film van      

onze  vereniging, stuur ze dan altijd 

door naar foto@tamarco.nl. 
 

Wekelijks komt er ook een vlog van 

onze eigen Kim online. Probeer deze 

ook zoveel mogelijk te liken op  

zowel Facebook Instagram als YouTube. Het leuke 

van deze vlog is dat hij door vele medemuzikanten wordt    

bekeken. Veel van onze leden worden herkend als 

ze bijvoorbeeld op taptoes en/of streetparades 

lopen. 

 

We staan op de kaart! 

mailto:foto@tamarco.nl


De nieuwe kledinglijn 
Tamarco heeft sinds kort ook haar eigen kledinglijn. Petra en Kimberley hebben 

uit een ruim assortiment diverse leuke kledingstukken verzameld. Natuurlijk 

met het ons eigen Tamarco logo. Dit is goed voor onze PR. Verderop in dit blad 

kan je de diversiteit bekijken. Als je bestelt, krijg je vooraf een tikkie. Daarna 

worden de spullen besteld. Bestellen kan via kleding@tamarco.nl of onze 

website. De prijzen zijn: 
Artikel Artikelnaam Prijs 

Dames 
JH001 College Hoodie €29,95 
136.01 T-shirt Slim Fit €18,95 
220.52 Dames Sweater €29,95 
JH055 Dames Zoodie €29,95 
JH047 Sweatshirt met rits €27,95 
24701 Joggingbroek €24,95 

Heren 
JH001 College Hoodie €29,95 
5000 T-shirt €18,95 
21542  Sweater €29,95 
JH050 Zoodie €29,95 
JH047 Sweatshirt met rits €27,95 
24701 Joggingbroek €24,95 

Accessoires 
YP001 

FX6089M 
Classic Snapback €12,50 

YP004 

FX6277 
Flex Fitted Baseball Cap €15,- 

BC445 Muts €11,95 
67129 Rugtas €9,95 
61029 Rugzak €18,95 
601.57 Tote bag €13,95 

   

mailto:kleding@tamarco.nl
https://www.tshirtdeal.nl/tshirt-bedrukken-en-ontwerpen/dames-fitted-t-ontwerpen-en-bedrukken.html
https://www.tshirtdeal.nl/hoodie/dames-zoodie-ontwerpen-en-bedrukken.html
https://www.tshirtdeal.nl/diverse/joggingpak-trainingspak/joggingbroek.html
https://www.tshirtdeal.nl/sweater-bedrukken/heren-sweater-ontwerp-en-bedrukken-zwaar.html
https://www.tshirtdeal.nl/diverse/petjes-bedrukken/classic-snapback-inclusief-bedrukking.html


Dames 
College Hoodie (JH001) T-shirt (136.01) 

  
€29,95 €18,95 

Sweater (220.52) Zoodie (JH055) 

  
€29,95 €29,95 

Sweatshirt met rits (JH047) Joggingbroek (24701) 

  
€27,95 €24,95 

Accessoires Collectie 
Rugtas Rugzak Tote bag 

   
€9,95 €18,95 €13,95 

  

https://www.tshirtdeal.nl/hoodie/dames-zoodie-ontwerpen-en-bedrukken.html
https://www.tshirtdeal.nl/diverse/joggingpak-trainingspak/joggingbroek.html
https://www.tshirtdeal.nl/diverse/tassen-bedrukken/rugzak-inclusief-bedrukking.html
https://www.tshirtdeal.nl/diverse/tassen-bedrukken/tote-bag-inclusief-bedrukking.html


Heren 
College Hoodie (JH001) T-shirt (5000) 

  
€29,95 €18,95 

Sweater (21542) Zoodie (JH050) 

  
€29,95 €29,95 

Sweatshirt met rits (JH047) Joggingbroek (24701) 

  
€27,95 €24,95 

Accessoires Collectie 
Muts  Classic Snapback Flex Fitted Base Cap 

   
€11,95 €12,50 €15,- 

 

https://www.tshirtdeal.nl/sweater-bedrukken/heren-sweater-ontwerp-en-bedrukken-zwaar.html
https://www.tshirtdeal.nl/diverse/joggingpak-trainingspak/joggingbroek.html
https://www.tshirtdeal.nl/diverse/petjes-bedrukken/muts-gratis-bedrukt-met-tekst.html
https://www.tshirtdeal.nl/diverse/petjes-bedrukken/classic-snapback-inclusief-bedrukking.html


Zaal huren? 
Onze multifunctionele zaal is veelzijdig te gebruiken. Een ruimte waar van alles 

mogelijk is. Buiten de muzikale activiteiten kan deze zaal ook worden gebruikt 

voor bijvoorbeeld: 

• Verjaardag en feesten;  

• Bruiloften; 

• Partijen voor wat dan ook. 

 

Ook voor bedrijven zijn er tal van mogelijkheden bijvoorbeeld: 

• Presentaties (Beamer aanwezig) 

• Workshops 

• Bedrijfsfeesten 

•  

Uit onze ervaringen willen wij u graag 

mondeling te woord staan als u 

geïnteresseerd bent om onze zaal te 

huren. Ons gebouw kan alleen gehuurd 

worden met afname van onze bar. Eigen 

consumpties meenemen is niet 

toegestaan. 

 

Zien is vaak doen. 
 

Geïnteresseerd? 

Neem vrijblijvend contact op met:  

Rob Blauw 

voorzitter@tamarco.nl 

06 – 12967668 

 

 



Klaverjasrooster 
Het klaverjasschema voor de rest van het voorjaar  

2020 hebben we enigszins moeten aanpassen. Oorzaak  

was het verzetten van de rommelmarkt naar 3 mei a.s.  

omdat in het oorspronkelijke rommelmarktweekend nu een repetitie weekend 

is gepland. De data waarop we kaarten zijn nu: 

 

April 
Vr 3 apr Vr 10 apr Vr 17 apr Vr 24 apr Zo 26 apr 

Mei 
Zo 10 mei Vr 15 mei Zo 24 mei Vr 29 mei  

Juni 
Zo 7 jun Vr 12 jun    

 

Mocht je ook mee willen klaverjassen, loop dan lekker binnen. We beginnen op 

de vrijdag om 20:00 uur en op zondag om 14:00 uur. Er is geen competitie 

waardoor je er iedere keer moet zijn. 

 

Tussendoor wordt er aan het “rad” gedraaid om extra kans te maken op een 

leuke prijs.  

 

Daar we echt geen idee hebben wanneer we echt weer kunnen 

opstarten, verwijzen we naar de Tamarco website en lokale media 

om te zien wanneer we weer starten met klaverjassen en andere 

activiteiten.  

 

Ga naar WWW.TAMARCO.NL voor alle informatie of als je vragen 

hebt, stuur een email aan info@tamarco.nl.  

 

 

  

http://www.tamarco.nl/
mailto:info@tamarco.nl


 Instructieteam 

    

Ferdi 

Seelbach 
Algeheel muzikaal 

leider 

Barry 

Lampen 
Exercitie; 

Instructeur 

slagwerk 

Hans          

v.d. Laan 
Dirigent 

leerlingorkest; 

instructeur koper 

en klarinet 

Anneloes 

Meijer 
Instructeur 

blokfluit en 

saxofoon 

    

Jur 

Bekooy 
Instructeur 

dwarsfluit 
 

Martin 

Martijn 
Instructeur 

slagwerk 

Michel 

Heijmans 
Instructeur 

slagwerk 

Niels          

v.d. Fits 
Exercitie 

leerlingen 

    

John 

Mulder 
Instructeur 

slagwerk 

drumline 

Ben 

Blauw 
Instructeur Mini-

MuziTalentjes 

Isa 

Blauw 
Ondersteuning 

team Mini-

MuziTalentjes 

Jitske 

Hoogenboom 
Ondersteuning 

team Mini-

MuziTalentjes 



Overzicht leerlingen 
Hieronder een overzicht van onze leerlingen. Vanaf diploma A mogen zij 

meedoen in het leerlingen orkest.  

 

In het oriënterende traject zitten: 
Instrument Naam  Diploma 

Mini Muzitalent 5-6jr Delfos, Ruben - 

Gottenbos, Mik - 

Herpers, Vos - 

Ru, Robin de Cert B 

Sewkaransing, Dinand - 

Verstegen, Nienke  Cert A 

Felix  

Joris  

Mini Muzitalent +  
Hemert, Diesel van Cert B 

Hemert, Lola van Cert B 

Blokfluit 

Delfos, Anouk - 

Gent, Boaz van - 

Grims, Amber  - 

Hooft, Isa van - 

Marani, Chiara - 

Nieuwenburg, Senna  - 

Workshop slagwerk Ham, Kaj v/d Cert A 

Sewkaransing, Julian Cert A 

 

 

In het opleidingstraject zitten: 
Instrument Naam  Diploma 

Dwarsfluit Leeuwen, Zenha van - 

Peet, Floortje van der - 

Klarinet Nahorniak, Agata  B 

Kolkman, Suzanne B 

Nederstigt, Feline  - 

Alt saxofoon Rooij, Amy de - 

Egmond, Emma van  

Grims-Rasser, Marieke   - 

Vries, Mark de - 

Tenor saxofoon Rasser, Pauline  B 

Trompet Selier, Anne  C 

Marani, Giulia - 

Grims, Stijn - 

Leeuwen, Kaida-Yindee van  A 

Trombone Heinhuis, Jesse - 

Bariton Nederstigt, Senna  - 

Laan, Bas van der - 

Büchner, Marit  

Rasser, Joop  B 

Sousafoon Ru, Marcel de A 

Slagwerk Verlooij, Jackie A 

Meijer, Pauline  B 



Agenda  
Datum Evenement/optreden Plaats Status 

13 april Streetparade Herve (B) Geannuleerd 

25 april Kindercorso  Voorhout Geannuleerd 

27 april Aubade Koningsdag Leiderdorp Geannuleerd 

27 april Streetparade Voorschoten Geannuleerd 

4 mei Dodenherdenking Leiderdorp Geannuleerd 

5 mei Festival Bevrijdingsdag Leiderdorp Geannuleerd 

5 mei Bevrijdingstaptoe Leiden Geannuleerd 

29 mei Avond4Daagse Pijnacker Geannuleerd 

31 mei Mars- en Showwedstrijden  Hamont (B) Geannuleerd 

5 juni Avond4Daagse Leiden Geannuleerd 

3 juli  Doeshavenconcert Leiderdorp Geannuleerd 

Datum Evenement/optreden Plaats Status 

19 juni Avond4Daagse * Leiderdorp Definitief 

27/28 juni Internationaal Festival  Beauvais (F) Definitief 

10/12 juli Taptoe Schloss Mariënburg Mariënburg (D)  Optie 

15 juli Aanvang zomervakantie Leiderdorp  

8 augustus Flowerparade Rijnsburg Katwijk/Noordwijk Optie 

8 augustus Taptoe Rijnsburg Rijnsburg Optie 

15 augustus Indië Herdenking Leiderdorp Definitief 

26 augustus Einde zomervakantie Leiderdorp  

10 september Lampionnenoptocht * Voorhout Definitief 

12 september Streetparade Taptoe Delft Delft  Definitief 

12 september Lampionnenoptocht * Hellevoetsluis Definitief 

13 september Taptoe en Streetparade Tournai (F) Definitief 

19 september Airborne Taptoe Oosterbeek Definitief 

27 september Taptoe de Panne De Panne (B) Optie 

2 oktober Lint van Licht * Leiden Definitief 

3 oktober Grote Optocht Leiden Optie 
* Is de bedoeling dat alle leden mee gaan doen. Dus ook de leerlingen! 

 

Actuele agenda: www.tamarco.nl 

Voor boekingen: Niels van der Fits – niels@tamarco.nl 

Looprepetitieies 
Looprepetitie orkest 

 

Alle leerlingen  

10.00 – 12.00 uur * 

Leerlingen (B en C)  

19.30 – 20.45 uur 
Houdt de info app in de 

gaten. 

6 juni 2020 17 juni 2020 

4 juli 2020 15 juli 2020 (Maestro) 

 *Leerlingen die nog geen 

diploma hebben starten om 

11.00 uur 

 

http://www.tamarco.nl/
mailto:niels@tamarco.nl


Wanneer gaat een leerling meedoen aan deze repetities 
Deelname in het leerlingenorkest is een vast onderdeel van het opleidingsbeleid 

van Tamarco. In dit opleidingsbeleid staat wat je op welk moment moet kunnen 

en dus ook wanneer je mee gaat spelen in het leerlingenorkest.   

 

Zodra je in het opleidingstraject zit (ook al heb je nog geen diploma’s) doe je 

ook al mee met de looptrainingen. Hier leer je de commando’s van het 

marcheren. Dit gaat onder leiding van Niels van der Fits. 

 

Vanaf je A diploma schuif je aan in het leerlingenorkest.  

Vanuit de jeugdcommissie is er een buddysysteem opgericht die jou als 

beginneling meeneemt in de fijne kneepjes van het muziekspelen in een 

orkest. Vanuit het leerlingenorkest stroom je uiteindelijk door naar de 

Marchingband.  

 

Het leerlingenorkest wordt ondersteund door muzikanten van de 

Marchingband. Zo krijg je een meester/metgezel verhouding waarmee je 

ervaring koppelt aan de nog onervaren leerling. Het leerlingenorkest staat onder 

leiding van Hans v/d Laan 

 

  



 



Wist u dat: 
• Het kerstdiner voor de 8e keer een groot succes was; 

• Onze eigen X-mas Swing band de avond opende; 

• De kokkies weer veel lekkers hadden klaargemaakt; 

• Het voorgerecht op planken werd uitgeserveerd; 

• De toetjes weer onweerstaanbaar waren; 

• De gesprekken alweer zijn geweest voor de 9e editie; 

• Leo vrijkaarten had geschonken voor de schaatsbaan; 

• Het kerstkaarten ook weer een succes was; 

• Tamarco niet meer weg te denken is bij de Kerstnachtmis in Leiderdorp; 

• De vriendjes- en vriendinnetjesdag druk bezocht was 

• 35 kinderen meededen aan deze dag 

• Oud en Nieuw bij Tamarco is gevierd 

• Dit heel gezellig was 

• Er ook veel vuurwerk werd afgestoken 

• Het nieuwe jaar weer is begonnen 

• Het redactieteam iedereen een mooi jaar toewenst 

• 2020 goed begon 

• Er veel mensen waren op de nieuwjaarreceptie 

• Wij daarna ook gelijk door moesten voor het eerste buitenoptreden 

• Dit een mooie start voor een druk seizoen was 

• Ook de nieuwe leden in de show zijn ingeschreven 

• Veel oud-leden op de reünie af waren gekomen 

• Zij veel oude herinneringen ophaalden 

• Het concert ook een succes was 

• Heel Tamarco zich daar heeft gepresenteerd. 

• Liveband Cooldown7 het feest de juiste sfeer bracht  

• Het feest daarna tot in de late uurtjes doorging 

• Een aantal nog dromen over het opruimen van de confettikanonnen 

• Het ledenaantal blijft groeien 

• Het Duitse carnavalsweekend weer heel geslaagd was. 

• Wij hier iedereen bedanken voor de organisatie 

• De nieuwe Tamarco kledinglijn online is gegaan 

• Petra en Kim hier de trekker van zijn 

• Je bij hun de kleding kan bestellen 

• Dit volgend jaar zeker weer op de agenda staat 

• Het coronavirus ons flink voor de voeten loopt 

• Maar WIJ gewoon één familie blijven!  



 


