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ACTIVITEITEN 2012
Zaterdag 21 januari
Zaterdag 10 – zondag 11 maart
Vrijdag 6 april - maandag 9 april
Zaterdag 14 en 21 april
Vrijdag 27 juli – vrijdag 3 augustus
Zaterdag 4 augustus – zaterdag 11 augustus
Vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus
Zondag 19 augustus
Maandag 20 augustus – zaterdag 25 augustus
Vrijdag 16 november – maandag 19 november
Zaterdag 27 oktober en 3 november

Opleidersdag
Jaarvergaderingweekend
Paascursus
Bouwworkshop I
Zomervakantieweek Batenburg
Zomervakantieweek St. Odiliënberg
European Bamboo Society (Babberich)
European Bamboo Society
(Wilhelminaoord)
Piper’s Guild summer course
Speelweekend
Bouwworkshop II
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Contributieregeling 2012
Individuele leden / contribuanten
Jeugd
Gezinslidmaatschap
Scholen/instellingen
Donateurs

€
€
€
€
€

35,00
25,00
50,00
35,00
20,00

Gironummer: 2081322
T.n.v. Ledenadministratie NPG
Nieuwerkerk a/d IJssel
In overleg met de penningmeester is reductie
mogelijk, maar méér is zeer welkom!
Wanneer u vóór 1 maart betaalt krijgt u
€ 5, - korting.
De contributie moet vóór 1 juli betaald zijn.
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het
kalenderjaar.
Opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk tot
1 november met ingang van het volgende jaar.

Jaarvergadering
Mijn eerste fluitje
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Van de redactie
Van de voorzitter
Van de CERK
Vooraankondiging samenspel
Afscheid van Beaufort – ensemble
Recensie Slootdorp
Fluiten bouwen in Tsjechië
Bamboefluiten in Sekem
Het langste orkest ter wereld
Samenspeldag in Deventer
Nieuwe leden
Compositiewedstrijd
Etudes voor alt of bas
Advertentie
Verhuisberichten

Van de redactie

December 2011, een extra dik BN.
Een terugblik op het oude jaar.
Uitzien naar het nieuwe jaar 2012.
Een oud jaar met hoogtepunten, dieptepunten,
een voortgaande economische crisis,
bezuinigingen, en grote veranderingen in de
wereld.
Tijden waarin muziek de feestvreugde verhoogt,
het verdriet ondersteunt, hoop geeft en
verbroedert.
Een moment om stil te staan bij het belang van
muziek voor iedereen te allen tijde.
Luisteren naar de prachtige Christmas Carols,
gezongen door het King’s College Cambridge,
voor mij onlosmakelijk verbonden met deze tijd
van het jaar.
Een jaar om terug te kijken op alle activiteiten
die in het Gilde hebben plaatsgevonden.
Georganiseerd door zoveel mensen die dat
allemaal met elkaar en voor elkaar deden en
doen.
Een nieuw jaar om naar uit te kijken.
Een greep uit de mogelijkheden:
De opleidersdag, een Paascursus, twee keer
een bouwworkshop, een zomervakantie week in
Batenburg en in St. Odiliënberg, een weekend
met the European Bamboo Society, en in
Engeland de Piper’s Guild Summer Course.
Dan zijn er natuurlijk ook nog allerlei regionale
bouw - en samenspelmogelijkheden.
Kortom niemand hoeft zich te vervelen!
Een oud jaar vol herinneringen, eindigend met
veel warmte en licht en muzikale feestdagen.
Een nieuw jaar vol verwachtingen!
Ik wens iedereen veel gezondheid en geluk voor
2012.
Veel leesplezier.
Marieke Henni
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Van de voorzitter
De achttien aanwezigen op Start hebben heel
intensief met elkaar van gedachten gewisseld.
De geheel vernieuwde PR-koffer werd
gepresenteerd. Als je ziet hoe die er nu uitziet
zou je willen dat er iedere week ergens een
presentatie zou zijn, alleen maar om hem uit te
pakken en te showen.
De resultaten van de enquête die bij het vorige
BN zat werd bekend gemaakt en het blijkt dat
er voor de zomercursussen, losse projectdagen
en scratchdagen veel belangstelling is.
De CERK presenteerde haar plannen.
Er is over het jubileum en de internationale
leerkrachtencursus in 2013 gesproken.
Het hele verslag van alles wat er die dag is
besproken is aan te vragen bij het secretariaat.
Als intermezzo heeft Gerdien bodypercusion met
ons gedaan, wat nog echt wel lastig, maar heel
leuk, was.
Bij dit BN treffen jullie weer de bekende
activiteitenfolder. Als je hem doorkijkt zul je
merken dat er dit keer geen bouwcursus en
geen meicursus in staan. Al een aantal jaar
loopt het aantal deelnemers voor deze beide
cursussen terug en moet er uit de Gildekas flink
wat geld bij. Daarom besloten we om nu eens
een jaar iets anders te doen: een Paascursus.
Lekker het hele paasweekeinde weg en
genieten van de prachtige omgeving van kasteel
de Berckt in Baarlo (bij Venlo). Bij het
samenstellen van het programma zal zoveel
mogelijk met de wensen van de deelnemers
rekening worden gehouden.
Ook deelnemers die zelf geen muziek willen
maken, maar het prettig vinden om
bamboefluitmuziek in hun omgeving te horen
klinken, zijn van harte welkom.
Er kan gefietst en gewandeld worden, door de
uiterwaarden langs de Maas, en ook de bossen
bieden mogelijkheden.
Misschien lukt het ook om samen een uitvoering
van de Mattheus Passion te bezoeken.
Kortom, mis dit niet en geef je snel op.
Er is nog een reden om in Baarlo een cursus te
houden. In 2013 zal daar de internationale
leerkrachtencursus plaatsvinden; we kunnen nu
dus mooi ervaren hoe deze locatie is.
Wie extra activiteitenfolders wil hebben kan
contact op nemen met mij, siddre@zonnet.nl .
Ze moeten ruim verspreid worden, leg ze neer
in de bibliotheek of in de muziekschool, of

elders waar veel mensen komen. Natuurlijk
zullen ze ook op de jaarvergadering liggen,
maar dan is het eigenlijk al te laat, want dan
heeft iedereen zijn vakantie al gepland.
Op 22 oktober heeft de Toverfluit weer
geklonken, en iedereen die aanwezig was heeft
kunnen genieten van een heel warme ontvangst
van de bamboegroep in Noord Holland. Wat een
heerlijke dag, behalve dat er weer een orkest
van 30 spelers aan het muziekverhaal werkte,
was en ook een workshop voor kinderen. Iris
Hos heeft met 19 kinderen (en wat hulp) ritmeinstrumentjes gemaakt en zij gaven daarop aan
het eind van de dag een heus concertje.
Zo’n project dat door het land trekt, dat wil
zeggen een aantal keer op verschillende locaties
plaatsvindt, willen we weer gaan organiseren.
In overleg met de regiovertegenwoordigers
zullen we dit gaan doen.
Met het oog op het 75-jarig jubileum schrijven
we een compositiewedstrijd uit. Meer daarover
elders in dit blad.
Ook het contributiestrookje zit in dit BN.
Betaal snel, dan is dat maar gebeurd en hoeft
Wil van den Berg er niet meer achteraan.
Op diverse plekken zijn er binnenkort weer
Kerstconcertjes.
Iedereen veel plezier en succes daarmee.
Namens het bestuur wens ik iedereen een
goede decembertijd en een heel goed
(klinkend) 2012!
Truus Siddré

Jaarvergaderingsweekend
op 10 en 11 maart 2012 in
Bennekom
Dit jaarvergaderingsweekend heeft een Frans
tintje. We zullen aan de slag gaan met muziek
die we de afgelopen zomer hebben leren
kennen in de internationale cursus in AthisMons.
Er zal worden gemusiceerd op 3 niveaus, en er
zal worden gezongen.
De meest gevorderde spelers gaan aan de slag
met Flûthathis, de cursusbundel waarin
bewerkingen van chansons van o.a. Jacques
Brel zijn opgenomen.
Een tweede groep kan aan het werk met de
bundel “Marjolaine”, met iets eenvoudigere
bewerkingen van allerlei Franse volksliedjes.
Wanneer dit te snel voor je gaat, is er nog een
derde speelgroep, waar in een rustig tempo de
melodietjes van de Marjolaine-bundel
aangeleerd zullen worden, en waar ook gewerkt
zal worden uit de bundel “Bouquet de Duos”.
Kortom: een ieder kan muzikaal iets van zijn of
haar gading vinden, dit weekend!

Aanmeldingsformulieren graag
uiterlijk drie weken voor het weekend opsturen.
Deelnemers die zich later dan twee weken voor
het weekend aanmelden, lopen het risico dat er
geen plaats voor hen geregeld kan worden.

Plaats
We bivakkeren dit keer in Natuurvriendenhuis
“De Bosbeek”, Bosbeekweg 19-21, 6721 MH,
te Bennekom.
Er zijn voornamelijk tweepersoonskamers en
enkele drie en vierpersoonskamers. Wastafels
op de kamer, douche en toilet op de gang. Het
huis is goed toegankelijk voor rolstoelen.
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Lakens, slopen en handdoeken dienen zelf
meegenomen te worden. De bedden zijn
voorzien van kussens en dekbedden.
Ook als je een slaapzak gebruikt, moet je een
onderlaken en sloop meenemen.
Een linnenset is ook te huur voor € 6, -. Dit
bedrag moet ter plekke contant worden
afgerekend.
Slaapkamers moeten zondag om 10 uur leeg en
schoon zijn.

Vanaf de A50 de afslag Renkum nemen(bij
stoplicht rechts) richting Oosterbeek.
Bij stoplichten (Kievitsdel) links afslaan.
Daarna onder de A50 door en de 1e weg rechts
richting Bennekom.
Rotonde recht door, vervolgens 1e weg rechts
(wegwijzer naar Bosbeek staat rechts van het
fietspad).
Volg Bosweg (zandweg en later Bosbeekweg)
tot De Bosbeek (rechts).

Bereikbaarheid

Per fiets

Openbaar vervoer

Vanaf Ede-station, Wolfheze, Bennekom en
Heelsum is De Bosbeek via de verharde weg en
goede fietspaden te bereiken.

Taxi vanaf Ede/Wageningen NS (géén
treintaxi!).
Je kunt ook 4 km lopen of fietsen (fiets te huur
op NS station) naar de Bosbeek.
Volg het spoor richting Arnhem, na 3 km rechts
de Bosbeekweg.

Het is de bedoeling dat er een pendeldienst
georganiseerd wordt.
Wellicht vind je het prettig om zelf te wandelen
en alleen je bagage mee te geven.
Daarom is het van belang om op het
aanmeldingsformulier aan te geven of je met de
trein of met eigen vervoer komt!
Treinreizigers worden in de laatste week voor
de cursus per e-mail benaderd over hun
reisschema.

Auto
Vanaf A12 bij de afslag Wageningen/Ede ga je
richting Wageningen/Bennekom (N781).
Na 500 meter op de N781 sla je bij de eerst
stoplichten linksaf en volg je de weg (van
Balverenweg) tot aan de rotonde.
Hier neem je de 2e afslag en ga je verder op de
Vossenweg na 800 meter, einde Vossenweg,
rechtsaf de Selterskampweg op.
Ga na 450 meter linksaf de Dikkenbergweg op
en volg deze 2.8 km tot aan de Panoramaweg,
ga linksaf en volg de Panorama weg 1000 m.
Je komt nu bij een vijfsprong voor de
spoorwegovergang, ga scherp rechtsaf de
eerste weg in, dit is de Bosbeekweg.
Volg deze 1200 meter, je vindt dan aan de
linkerkant het Natuurvriendenhuis De Bosbeek
Let vanaf de bebouwde kom van Bennekom ook
op de bewegwijzering "Nivonhuis De Bosbeek".
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Verdere informatie is te vinden op:
www.nivon.nl/vab/bosbeek

Kosten
Aan het deelnemen alleen aan de
jaarvergadering zijn geen kosten verbonden.
Wel even opgeven dat je aanwezig zult zijn!
Het weekend kost € 60,- per persoon (€ 30,voor jongeren), één dag kost € 25,-.
Toeslag éénpersoonskamer € 5,- (dit bedrag
wordt ter plekke contant afgerekend).
In gevallen waarin de prijs een bezwaar is, kan
reductie worden aangevraagd (schriftelijk bij de
penningmeester).
Reiskosten: houd ze zelf laag!
Rijd bijvoorbeeld met elkaar in de auto,
combineer kaartjes met de trein, maak gebruik
van een weekendretour, e.d.
Mochten de reiskosten een groot probleem
vormen, dan kan het Gilde bijspringen in de
gemaakte reiskosten boven € 12,50 (berekend
naar openbaar vervoer tweede klasse).

Opgave
Opgeven d.m.v. bijgevoegd inschrijfformulier.

Je ontvangt geen bevestiging van je
inschrijving.

Betaling door gelijktijdige overschrijving van het
verschuldigde bedrag op giro 350 36 47 t.n.v.
NPG cursuscommissie te Nieuwerkerk aan den
IJssel, onder vermelding van “Jaarweekend” en
het aantal personen.

Meenemen
Muziekstandaard, bamboefluiten, linnengoed en
toiletgerei, de bladmuziek – voor zover in je
bezit - van “Flûthatis”, “Cantahtis”, “Marjolaine”
en “Bouquet de Duos” (deze muziek is ook op
het weekend te verkrijgen), dit BN met de
agenda en de notulen.
Verder: alpinopet of iets anders om je mee “aan
te kleden” in Franse stijl…
Jeu-de-boulesballen

Inlichtingen
Voor vragen over dit weekend kun je terecht bij
Sandra Willeboordse
T: 010-451 44 80
E: corsa@casema.nl

Kennisgeving van de JAARVERGADERING
van bamboefluitvereniging Het
NEDERLANDSE PIJPERSGILDE te houden
op zaterdag 10 maart 2012 om 14.00 uur
in Natuurvriendenhuis De Bosbeek te
Bennekom.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Programma
Zaterdag
Vanaf 10.00 uur
aankomst
koffie/thee, kamer zoeken
10.30 – 11.00 uur
zingen
11.00 – 12.15 uur
spelen in 3 groepen
12.30 – 13. 30 uur
maaltijd
14.00 – 17.30 uur
jaarvergadering
18.00 – 19.30 uur
maaltijd,
aansluitend koffie
19.45 – 20.30 uur
la grande surprise

Zondag
Vanaf 8.00 uur
10.00
11.00
11.30
12.30
14.00
15.00

– 11.00 uur
– 11.30 uur
- 12.30 uur
– 13.30 uur
– 14.45 uur
– 15.30 uur

Aansluitend

lopend ontbijt
wandelen
spelen in groepen
koffie/thee
spelen in groepen
maaltijd
spelen in groepen
presentatie
“Vive la France”
thee en vertrek

14.
15.

Opening, vaststellen agenda
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen van de algemene
ledenvergadering d.d. 13 maart 2011
te Lage Vuursche
Jaarverslag 2011
Financieel verslag 2011
Verslag van de financiële
controlecommissie over het boekjaar
2011
Benoeming financiële
controlecommissie 2012
Werkplan bestuur 2013
Aangepaste begroting 2012
Voorlopige begroting 2013
Vaststellen contributie 2013
Bestuursverkiezing
Werkprogramma commissies en
regionale werkgroepen
Rondvraag
Sluiting

Toelichting:
Ad 12: Aan de beurt van aftreden is Dorine
Maalcke. Zij stelt zich niet herkiesbaar. Het
bestuur heeft Annie Beulen bereid gevonden om
de plaats van Dorine in te nemen.
Een voordracht van één of meerdere
tegenkandidaten, opgemaakt door tenminste
tien stemgerechtigde leden, moet een week
voor de vergadering door de secretaris zijn
ontvangen.
Indien de vergaderstukken tijdig gereed zijn,
kunnen deze van tevoren worden toegestuurd.
U kunt ze aanvragen bij het secretariaat
carla@familieschuurs.nl
Aanmeldingsformulieren graag ruim voor het
weekend opsturen. Deelnemers die zich later
dan twee weken voor het weekend aanmelden,
lopen het risico dat er geen slaapplaats voor
hen geregeld kan worden.

5

Notulen 74-ste Algemene
Ledenvergadering van
Bamboefluitvereniging NPG
Gehouden op 13 maart 2011 in het Koos
Vorrinkhuis te Lage Vuursche
Aanwezig zijn 50 stemgerechtigde leden.
Truus Siddré speelt het thema van De Toverfluit
van Alan Rosenheck.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 14.00
uur.
Zij heet iedereen welkom en stelt elk lid van het
bestuur voor.
Dit jaar heeft regio zuid de organisatie en Wilma
Stultiëns heeft met Nora Koren de zaal versierd
in het teken van carnaval. Prachtig! En
uitbundig!
Het komende jaar neemt regio Zuid-Holland
deze taak op zich.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
We hebben afscheid genomen:
- In april van Doortje Wolsink, zij was
regiovertegenwoordiger van het oosten.
- In mei van Joke Oosterhuis. Vorig jaar las ze
nog een brief voor van Jo Ockers die diepe
indruk maakte.
- In juni overleed Jacques Vivant uit Frankrijk.
Hij heeft veel muziek geschreven en daardoor
leeft hij voort.
- In oktober Ingeborg Hink. Zij was de
oprichtster van het Oostenrijkse gilde.
- In december Irma Strik, jarenlang secretaris in
de jaren tachtig. Zij haalde een tien voor haar
AMV examen bij Jo van Hoboken.
- En ook Jo van Hoboken overleed in december.
Zij heeft heel veel voor het gilde betekend.
Deze mensen zijn ons ontvallen, maar hun
bijdragen aan het gilde leven verder en
inspireren ons om plannen te maken en voort te
gaan.
Bericht van afzeggingen:
Ton Sonneveld, Corry van ’t Spijker, Titia de
Haan, Elly Thomassen.
We sturen een kaart naar Ton Sonneveld,
Hanneke Cator en Hermien van Oosterom.
Op tafels liggen folders, brochures en
boekenleggers. Deze liggen daar om mee te
nemen en uit te delen, bijvoorbeeld in
bibliotheken, muziekscholen en aan
belangstellenden.
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Het huishoudelijk reglement is aangepast
vanwege de nieuwe regeling basisgezel en ligt
daar ook bij.
De notulen van 2010 worden goedgekeurd.
Dank aan Miep Reijs, die deze nog heeft
gemaakt.
4. Jaarverslag 2010
Bij het in memoriam moeten nog worden
vermeld Irma Strik en Jacques Vivant.
Inhoudelijke aanmerkingen:
Corry de Klepper vraagt waar de commissie
CERK staat, maar op pagina 3 bij Gezel en
Opleiding staat het verslag.
Het jaarverslag verpakt in een nieuw jasje
wordt goedgekeurd.
5. Financieel verslag
De penningmeester geeft een toelichting op het
financiële reilen en zeilen van het gilde over
2010, aan de hand van een ter inzage gelegd
A4 met alle kosten en baten en balanscijfers.
Het negatieve saldo over 2010 is uitgekomen op
€ 2452,- dat is iets minder dan begroot.
Dit negatieve saldo is gerealiseerd ondanks een
bijdrage van € 2500,- uit het Vriendenfonds.
De penningmeester wijst op enkele opvallende
afwijkingen ten opzichte van de begroting over
2010:
- Minder opbrengsten aan cursusgeld doordat 2
cursussen in 2010 moesten worden afgeblazen
bij gebrek aan deelnemers.
- Meer opbrengsten aan contributie, subsidies
(bijdrage uit vriendenfonds plus een allerlaatste
subsidiebedrag van Fonds Cultuurparticipatie)
en diverse baten (met name vanuit
bamboemagazijn).
- Daartegenover ook minder uitgaven aan
honoraria, reis- en verblijfskosten in relatie tot
de cursussen.
- Minder uitgegeven aan automatisering, maar
meer aan promotie en representatie (onder
andere kosten van advertenties, bloemstukken
lief en leed).
Meer uitgaven aan materialen vanwege het
uitbrengen in vier talen van het boekje
“Gesloten bamboefluiten”.
6.Verslag van de financiële
controlecommissie
Marleen Oosterhuis en Hanny Ros bekeken ten
huize van de penningmeester steekproefsgewijs
de boekhouding over 2010. Ook bekeken zij de
financiële overzichten van het Bamboemagazijn,

de Gildewinkel, Ledenadministratie,
Cursusadministratie, CERK en Vriendenfonds.
Er waren enkelen informatieve vragen, onder
andere over het Vriendenfonds. Alle stukken
werden in orde bevonden. De
controlecommissie heeft ook enkele suggesties
gedaan:
- Bekijken of het Margaret Jamesfonds junior
kan worden ingezet om de meerkosten van
bijvoorbeeld een pilot gezelopleiding te dekken.
- Bankkosten besparen door weinig gebruikte
rekeningen, waaronder de rekening van het
Margaret James Fonds jr. op te heffen en de
saldi over te hevelen naar andere rekening.
- Om cursusgelden van slechte betalers eerder
binnen te krijgen: vóór de cursus de priem
informeren over wie niet betaald heeft en een
geel rekeningbriefje meesturen met de
deelnemersbrief.
Aan de penningmeester wordt decharge
verleend.
7. Financiële controlecommissie 2011
Hanny Ros en Annemieke Witteveen vormen de
financiële controlecommissie 2012. Als reserve
meldt Carla Thierry zich aan.

Intermezzo

Dit jaar zetten we Wil van den Berg in het
zonnetje.
Sinds 2000 is Wil de motor van de
ledenadministratie. Maar hoe kwam ze bij het
gilde terecht? Wil woont in Nieuwerkerk. Daar
volgde ze op de muziekschool de cursus AMV bij
Corry de Klepper. Nu was Phyllis van Ewijk in
opleiding voor gezel, op zoek naar leerlingen en
in 1993 bouwde Wil haar eerste fluit. En daar
bleef het niet bij, want nu speelt Wil in het
Beaufort-orkest mee. Ook is ze bezig met de
opleiding voor basisgezel. In 2000 nam Maxi
Joustra afscheid van de ledenadministratie en
na rijp beraad heeft Wil deze taak op zich
genomen.
En daar komt heel wat bij kijken: contributie
innen (wat heerlijk als iedereen vlot betaalt,
geen herinneringen sturen) adreswijzigingen
bijhouden, gezinslid of niet meer, aan- of
afmeldingen en dan ook de ledenlijst weer
bijwerken. Ook e-mailadressen houdt Wil bij en
die veranderen nog weleens! En als gewoon lid
heb je dit niet in de gaten.
Dit is zo’n vanzelfsprekend werk waar we
vandaag bij stilstaan en Wil alle lof voor geven
die nodig is om met enthousiasme verder te
gaan.
8. Beleidsplan en werkplan bestuur 2012
Naast de landelijke cursussen en
bouwworkshops wil het bestuur een regionale
contactdag organiseren en kijken of er weer een
speelproject kan komen.
Verder wordt er hard gewerkt aan een
stappenplan bamboefluitmethode.
Op Start is er druk gediscussieerd over de voors
en tegens van een bamboefluitmethode. Er
blijkt bij sommigen behoefte te bestaan aan
zoiets. Iris Hos en Bea zullen een concept
stappenplan maken.
Het 75-jarig jubileum wordt voorbereid. In het
kader van het 75-jarig jubileum (2013) schrijven
we in 2012 een compositiewedstrijd uit.
Het is de bedoeling om voor het 75-jarig
jubileum een boek uit te brengen over het Gilde
vanaf het begin tot nu toe. Charlotte Faber is al
druk bezig met het verzamelen van materiaal.
De internationale leerkrachtencursus 2013
wordt voorbereid.
9. Aangepaste begroting 2011
Voorstel van het bestuur is om de begroting
2011 op enkele punten aan te passen, zoals
weergeven op het ter inzage gelegde A4. Dat
heeft met name betrekking op verlaging van de
op voorlopige begroting 2011 opgenomen
bedragen voor honoraria en verblijfskosten
(kostenposten) en verlaging van het indertijd
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opgevoerde bedrag als opbrengst cursusgelden.
Reden: er zijn in 2011 geen 3 maar slechts 2
zomercursussen. Verder wordt voorgesteld om
de bijdrage uit het Vriendenfonds te verhogen
naar € 4000,-. Desondanks resulteert een
begroot tekort over 2011 van € 5712, De penningmeester meldt dat dit tekort vanuit
de spaarpot van het gilde gedragen kan
worden. Wel zal de vinger aan de pols worden
gehouden en nagedacht over mogelijkheden om
op termijn de begroting meer in evenwicht te
brengen.
Bob Lodder wijst erop dat het NPG een zgn.
ANBI is (een algemeen nut beogende
instelling). Giften aan het gilde kunnen een
bijdrage leveren aan het opheffen van de
financiële tekorten van het gilde en zijn
vanwege de ANBI-status fiscaal aftrekbaar.
De vergadering stemt in met de aangepaste
begroting 2011.
10. Voorlopige begroting 2012
De begroting 2012 is op dezelfde leest
geschoeid als de aangepaste begroting 2011.
De vergadering stemt ook hiermee in.
11. Vaststellen contributie 2012
Het voorstel van het bestuur is om de
contributie voor 2012 niet te verhogen. Vanuit
de vergaderingen komen enkele suggesties om
wellicht toch te denken aan een bepaalde mate
van contributieverhoging, mede tegen de
achtergrond van het begrote tekort. De
penningmeester geeft aan dat het bestuur geen
voorstander is van contributieverhoging voor
2012, overwegende dat voor 2011 al een
contributieverhoging is doorgevoerd en we
midden in een economische crisis zitten.
Een peiling van de vergadering wijst uit dat de
overgrote meerderheid het voorstel van het
bestuur volgt.
12. Bestuursverkiezing.
13. Werkprogramma commissies en
regionale werkgroepen
Carla Thierry stapt uit de bouwcommissie;
Harrie Krens en Charlotte Faber nemen haar
plaats over. Carla, wij danken je voor je inzet.
Na 10 jaar geeft Ine Looymans het
bamboemagazijn door aan Iris Hos. Al het
materiaal is al verhuisd. Hartelijk dank Ine, voor
het klaar maken en verzenden van al die pijpen
waar zo’n mooi geluid uitkomt.
Olga van Eeden beheert de winkel. Ook dit
verdient applaus!
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Margreet Koetsier wordt
regiovertegenwoordiger Zuid.
Het Gilde bestaat uit allemaal vrijwilligers en
met al deze mensen loopt het als een goed
geoliede machine.
Wij zingen elkaar toe:
Bedankt, bedankt voor het vele werk.
We doen het allemaal samen en daardoor zijn
we sterk.
Het Gilde blijft goed draaien, de fluiten klinken
mooi, dat komt door jullie inzet, daarom zingen
we in koor.
BN
Marieke Henni wil werken aan een volwassen
tijdschrift dat ook voor niet-leden van het NPG
interessant is om te lezen.
Hiervoor wil ze de redactie uitbreiden met
meerdere redactieleden.
Deze redactieleden kunnen op pad om
interviews af te nemen, de media bijhouden,
boek- en CD besprekingen doen, kortom voor
meer “inhoud”van het BN zorgen.
Ook streeft ze naar een digitale verspreiding
van het BN naast de gedrukte vorm.
De digitale versie kan in full color opgemaakt
worden.
Haar wens is om het BN ook via de website te
verspreiden, zodat het een groter en nieuw
publiek kan bereiken.
Marieke Henni wijst op de tegenwoordige
mogelijkheid om digitaal het BN te lezen. Wie
dit wil kan zich opgeven bij Wil van den Berg of
Marieke via e-mail.
CERK
Examenregeling en opleiding.
Aanvullende eisen Basisgezel tot Gezel
afwerken.
Regelingen m.b.t. diverse examens afwerken
(aanpassingen van de eisen voor gezel en de
eisen voor basisgezel).
Opleidersdag op 9 april, waar gezellen die
aanstaande Basisgezellen/gezellen begeleiden
en zij die dat willen gaan doen, elkaar kunnen
treffen om ervaringen te delen.
Opleidingsmogelijkheid in cursussen begeleiden.
Kadervorming
Internationale leerkrachtencursus 2013, in
samenwerking met speciale commissie.
Vrije scholen: onderlinge contacten blijven
stimuleren door organiseren jaarlijkse
contactdag.

Muziekcommissie
Special nieuwe meester, waarschijnlijk
septemberuitgave.
Jubileumcommissie
Uitwerken diverse ideeën zoals:
Een dag met verschillende workshops,
eindigend in een concert.
Verschillende activiteiten door het hele jaar
heen.
Compositiewedstrijd.
Molenproject. Er wordt onderzocht of het
misschien mogelijk is om bijvoorbeeld tijdens de
nationale molendag fluitjes aan de wieken te
hangen waardoor een zeer speciaal concert
ontstaat. Dit eventueel gecombineerd met een
concertje.
Regio midden
Gerdien en Mirte zijn allereerst van plan om alle
mailadressen van onze regio-leden te
verzamelen, zodat ze iedereen makkelijk
kunnen bereiken. Eerst voorwaarden scheppen,
zorgen voor goede communicatie met de
verschillende groepen en wellicht later plannen
voor samenspel.
Tijd van inwerken dus, na de overdrachtmiddag
bij Ita!
Regio west
De plannen zijn in ieder geval onze vaste
activiteiten.
De opening van het seizoen in september en
ons kerstsamenspel in december.
Regio oost
Kerstsamenspel, i.s.m. Huismuziek.
Samenspeldag Deventer.
Internationale Commissie
In 2013 organiseert het Nederlandse gilde de
Internationale Leerkrachtencursus.
Leden van de voorbereidingscommissie zijn:
Anneke Pannekoek, Truus Siddré, Mirte
Lohmans, Gerdien Feijten en Corry de Klepper.
Wat zijn de plannen?
Bouwen: veel aandacht zal uitgaan naar de
vatfluiten.
Didactiek: uitwisselen van ervaringen m.b.t.
beginners:
- Hoe benader je kinderen, en pubers en
- Hoe ga je om met beginnende volwassenen.
- Theorie en harmonieleer, analyse.
- Spelen: verbeteren van techniek onder leiding
van blokfluitdocenten.
Leerkrachten die benaderd zijn: Mette Laugs,
Renilde Duif, Brigitte de Klerk, Gerdien

Tanja, Rose Atkinsons, Flanders Quartet.
Er wordt gedacht aan ensemblespel ( 4
personen ) bestaand of samengesteld, een stuk
instuderen dat dan in een masterclass
uitgevoerd wordt. En verder muziek uit alle
landen.
Combinatie van volwassen- en kindercursus.
Opties voor de locatie:
- Bovendonk Hoeven
- Driebergen, Landgoed de Horst
- Remscheid, Duitsland
De commissie vraagt de vergadering om mee
uit te kijken naar onderkomens met gunstig
prijskaartje met voldoende ruimtes om als
klaslokaal te kunnen dienen voor zo’n 150
mensen.
14. Rondvraag

Joke Lodder vertelt:

Samen met Irma Strik heeft zij indertijd via via
een schrijfmachine aangeschaft zodat de
brieven en zo met eenzelfde lettertype getikt
konden worden. Dat was netter! We hebben het
over de jaren tachtig.

Truus ten Cate:

Ik hoorde dat er zo weinig kurken zijn en ben
op zoek gegaan. Hier is een doos voor de
bouwcommissie.
Karin Posthumus:
Wat is er al bekend over de cursus in Frankrijk?
Op zondag worden de cursusgangers verwacht
om verdere afspraken te maken.

Miep Reijs:

Hoeveel leden telt het gilde?
Dit jaar waren er 21 afmeldingen en 24
aanmeldingen. Om en nabij 460 leden.

Frederike en Nanni:

Zij wonen sinds kort samen en al na een week
belde Wil op om te zeggen dat gezinsleden wel
op het zelfde adres moeten wonen. Nu dat is
dus zo!

Anneke Swaak:

Regio Noord gaat spelen in een kerkje in Maarn
in april.
Ik schrijf geen tenorpartij meer in de bassleutel!

Marleen te Brömmelstoet:

Goede spelers opnames laten maken, kritisch
bekijken en dan op Youtube zetten.

Hanny Ros:

Is het een idee om nieuwe leden te
verwelkomen met een CD of DVD uit de grote
voorraad?
Goed plan!

Corry de Klepper:

Plankje met klapbordjes werkt erg effectief;
ideaal met kinderen; totaalmethode met alle
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noten. Nu ook voor de altfluit. De klapbordjes
zijn bij Ikea te koop en Corry heeft de muziek.

Phyllis van Ewijk:

Bedankt het bestuur met een love-choc!: iets
lekkers met een happiness wens.

Sandra Willeboordse:

Kan niet naar de bouwcursus en niet naar de
meicursus. Door het verzetten van de data.
Dit komt doordat er te weinig aanmeldingen
waren en er al meerdere cursussen zijn dit jaar.
Daardoor zijn er cursussen samengevoegd. Dit
wil niet zeggen dat dit altijd zo blijft, maar er
verandert af en toe iets.

Truus Siddré:

Er zijn leenfluiten in depot; ze worden bij
cursussen uitgeleend en tijdens bouwcursussen
nagekeken en dan gaan ze weer in rust.
Op 21 mei in de week van de amateurkunst
wordt in Laag Soeren een dag gehouden waar
we allemaal naar toe kunnen komen. Er wordt
dan gestudeerd op De Toverfluit, een sprookje
op muziek voor fluit en piano. Dit stuk stond in
de Blokfluitist en is in G geschreven. Met wat
aanpassingen is het geschikt voor de
bamboefluit. Het verhaal is voor de kinderen, de
muziek voor volwassenen. Tijdens de meicursus
wordt de muziek al ingestudeerd en daarom ook
een oproep voor de meiweek. Harrie Krens
heeft er voor Orff-instrumenten ritme bij
gemaakt.
Onder applaus wordt de vergadering gesloten
om 10 voor vijf.
Carla Schuurs – Wijnen

Van de CERK
Opleidersdag

Voor gezellen die het leuk vinden om a.s.
(basis)gezellen op te gaan leiden, heeft de Cerk
een opleidersdag gepland. Ook voor gezellen
die dit eerst eens willen onderzoeken of dit wel
bij hen past is deze dag waardevol.
De bedoeling van deze dag is om inzichtelijk te
krijgen wat er zoal bij komt kijken om opleider
te worden. Na deze dag kun je alsnog bedenken
of deze rol voor jou weggelegd is.
Er zal o.a. aan bod komen:
De eisen voor het (basis)gezel examen
Intake en/voortgangsgesprekken
Huiswerk
Stages
Voorbereiding op de tentamens
Gids voor Gezellen
Financiën
Dag: Zaterdag 21 januari 2012
Locatie: Muziekschool in Nieuwerkerk a/d IJssel
Aanvang: 10.30 uur
Slot: 16.00 uur
Voor meer informatie en opgave kun je terecht
bij:
Corry de Klepper: jdkcb@xs4all.nl
Phyllis van Ewijk: phyllisvanewijk@hetnet.nl

Vooraankondiging
samenspel 2012
De bamboefluitgroep Friesland heeft het plan
opgevat, om in het voorjaar van 2012 weer een
samenspeldag te organiseren voor de
noordelijke speelgroepen, Noord - Holland,
Groningen, Friesland en Drenthe.
Na eerder gast te zijn geweest in Westerland en
in Marum leek het ons leuk om eind april, begin
mei, weer eens zo'n dag te hebben om met
elkaar muziek te maken. In hetzelfde prachtige
kerkje in Wons, waar we ook in 2007 gespeeld
hebben.
Nadere informatie zal te zijner tijd worden
toegestuurd naar de desbetreffende
regiobestuurders.
Namens de Speelgroep Friesland
Engelbert Tiel Groenestege
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Mijn eerste fluitje
Mijn eerste fluitje maakte ik in 1974 bij Emmy
Admiraal in Lieshout, ik was toen 43 jaar en
moeder van vier meisjes en een jongetje. Het
volgende ging eraan vooraf: onze oudste
dochter Jannelies maakte samen met haar
vader, mijn man Simon, op de lagere school in
Nuenen een demonstratie mee van
bamboefluiten. Zij waren beiden zó enthousiast
dat zij zich opgaven om in een groepje bij
Emmy thuis een fluitje te maken en te leren
bespelen.
Na een jaar werden zij beiden geïnstalleerd in
het Pijpersgilde. Jannelies ging met het
kindergroepje verschillende jaren door.
In de jaren die volgden gingen ook onze andere
kinderen de een na de ander naar
bamboefluitles in gezellige lesgroepjes.
Bij de vierde installatie haalde Emmy mij
over om niet alleen fluitmoeder te zijn, maar
ook zelf mee te gaan doen. Het leek me een
leuk idee. Ik werd enige tijd privéleerling van
Emmy en bouwde
onder haar leiding
mijn eerste
bamboefluit.
Muziek maken was
me niet vreemd
(piano, viool,
koorzang). Maar
het bewerken van
een mooi
bamboebuisje met
schuurpapier, een
boor, een zaagje en
vijltjes was voor mij
wel helemaal nieuw,
evenals de techniek
van het fluitspelen.
Ik vond het spannend
en genoot van het
ontstaan van de eerste zuivere tonen. Het zelf
leren fluiten van de liedjes uit Fluitekruid en
andere boekjes, die ik van mijn kinderen al vaak
gehoord had, was veel leuker dan ik gedacht
had. Ik kon in een bestaande lesgroep mee
gaan spelen en werd geïnstalleerd als lid van
het Pijpersgilde. Er werden achtereenvolgens
ook een alt, tenor en bas gebouwd. Ik vond het
enig dat de verschillende fluiten zo mooi met
elkaar klonken. Emmy maakte ons vertrouwd
met begeleiding op haar spinet, met haar
klankstaven en ook met eenvoudige

slaginstrumenten. Wat genoot ik van die
ochtenden!
Ook thuis hadden we veel plezier in het fluiten.
Na verloop van tijd floten we met het hele gezin
in allerlei combinaties.
Jannelies werd al jong gezel. Zij was enige jaren
actief bij cursussen van het gilde. Zij moedigde
mij aan om evenals zijzelf aan de gezelopleiding
bij Ita Kloos te beginnen. Ik vond het heel leuk
dat ook Maxi Joustra daarvoor koos. Samen
gingen we vanaf 1979 eens in de twee weken
een hele vrijdag naar de gezellencursus van Ita
Kloos in Bilthoven. We maakten kennis met
allerlei facetten van het bamboefluiten,
studeerden voor de 4 tentamens, gingen naar
cursussen en evenementen van het gilde en
werden in 1982 gezel. Kort daarna vormden we
met Bep de Bruijn en Joos Fischer een kwartet.
Na het vertrek van Maxi uit Nuenen nam Miep
Reijs haar plaats in.

In die jaren gebeurde erop een avond met mijn
dierbare eerste fluitje iets naars. Toen ik
’s avonds tijdens een zware regenbui bij
thuiskomst van de fiets stapte, gleed het fluitje
uit mijn fluitentas, werd niet gehoord of ook
niet meteen gemist en kwam in de nacht onder
de wielen van een auto terecht. Pas de
volgende ochtend heeft iemand het gevonden:
een zielig hoopje hout dat niet meer te redden
was. Weliswaar had ik intussen nog een paar
andere fluiten, maar er is maar één eerste
bamboefluit en die is nooit echt te vervangen.
Op vele manieren heeft het bamboefluiten mijn
leven tot nu toe verrijkt, zowel door de vele
cursussen in binnen- en buitenland, het
lidmaatschap van de Beaufort-groep, als door
het lesgeven bij mij thuis.
Anny Lankhuijzen
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Afscheid na 21 jaar
Beaufort – ensemble
Op 6 oktober 2011 was het zover: Anny
Lankhuijzen en ik namen om verschillende
redenen afscheid van het Beaufort-ensemble,
na vanaf de oprichting in 1990 lid te zijn
geweest.
Hoewel we op taartjes trakteerden was het voor
ons niet feestelijk, we waren liever gebleven.
Want wat hebben we genoten op al die
Beaufort-zondagen.
Serieus werken aan allerlei soorten muziek met
een bijzonder fijne groep. Ik heb zo’n Bf-dag
wel eens vergeleken met een warm bad: alles
zat zo lekker om je heen.
Het Bf-ensemble werd opgericht om gevorderde
fluiters in de gelegenheid te stellen om serieus
in een vast ensemble te spelen. Eenmaal in de
maand, van september tot april, ergens in het
midden van het land.
Het begon in Austerlitz, in het Beauforthuis, een
kleine gehoorzaal. Ons ensemble was naamloos,
totdat iemand opmerkte dat de naam Beaufort
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ook een maat is voor windsnelheden.
De Beaufort-eenheid en het blazen op onze
bamboefluiten is wat ons bindt.
Onze Truus ten Cate werd de dirigente; zij zette
ons flink aan het werk. Anny en ik hadden niet
veel ervaring met eigentijdse muziek, maar bij
Truus haalden we dat in. We herinneren ons
hoe we zwoegden op Sars. Het eindresultaat
was verrassend. In deze periode hebben we
met diverse andere ensembles het Pijpwerk van
Bonsel uitgevoerd, een grote happening.
Na Austerlitz kregen wij via Ita Kloos onderdak
in de school van Olga en Peter van Eeden in
Bilthoven. Een heerlijke plek met een prachtig
park achter het gebouw, waarin na enige uren
fluiten de benen konden worden gestrekt.
Helaas moesten we verhuizen, en wel naar een
heel ouderwetse school in een oude volkswijk in
Utrecht-Hooghalen.
We speelden op de evenementenzolder, waar
nu en dan een konijnen- of een
vissententoonstelling werd gehouden. Er was
dan altijd een klaslokaal voor ons vrij. Ondanks
de prozaïsche omgeving hebben we er heerlijk

gespeeld. We hadden er de ruimte en de
akoestiek was goed.
Al die jaren had Truus er voor gestaan,
enthousiast en inspirerend. Het was Gonny Smit
die de leiding over nam, het eerste jaar samen
met Truus. Het was een apart jaar, ´s ochtends
de muziekkeuze van Truus, ’s middags die van
Gonny, meer gericht op de Renaissance.
Het werd hard werken omdat de opname van
de CD ‘Op eigen Houtje’ er aankwam. De CD
werd opgenomen in Bovenkamp, een
kleinseminarie in Hoeven. De opnamestudio
was een sombere kapel met pilaren waar we
de dekens van onze bedden om wonden ten
einde de galm te verminderen. Het was
fantastisch om het hele programma te horen
uitvoeren in deze ruimte.
Aan het verblijf in de school kwam een eind
en we verhuisden naar een Utrechts
clubhuis van het NIVON, waar we het tot nu
toe uitstekend naar onze zin hebben.
Na de CD kwam eind december 2008 het
fantastische 70-jarig jubileumfeest van het
Gilde in het Muziekgebouw aan ‘t IJ in
Amsterdam. Wij moesten met ons
programma de dag inleiden. Ik geloof dat
het wel goed ging, wat voor Gonny een grote
voldoening moet zijn geweest. Zij stond fier met
haar prachtige grootbas op het toneel, zich niet
bewust van een ongeneeslijke ziekte die haar in
zijn greep had.
Wij rouwden in januari 2009 met twee leden
van onze groep: met Wilma Stultiëns, die haar
dochter Simone verloor. Zij had in een trio het
jubileumfeest afgesloten. De volgende ochtend
verongelukte zij.
En we rouwden met Olga van Eeden die samen
met Peter in het Bf-ensemble speelde. Peter,
van wie op het feest een compositie werd
gespeeld, overleed kort na Simone.
Gonny overleed 22 december 2009, door ons
diep betreurd. Een enorm verlies voor het Gilde.
Zonder Gonny konden wij niet verder.
Gelukkig kwam Truus Siddré ons te hulp. Ruim
een jaar lang kwam ze uit Dieren getuft om
enthousiast met ons te werken. Ze bracht weer
nieuwe muziek mee waar we hard mee aan de
slag gingen.
Eind 2010 lukte het om een nieuwe leerkracht
Els Schreuder aan te trekken, met wie Anny en
ik helaas niet lang hebben gespeeld.

Zo is Beaufort weer een nieuwe periode in
gegaan. Wij wensen Beaufort met de wind mee
nog een lang leven!
Ook namens Anny Lankhuijzen, Bep de Bruijn

PS.
Een jaar of tien geleden werd ik geïnterviewd
door het tijdschrift Akkoord. Mij werd gevraagd
hoe het is om als oudere in een ensemble te
spelen.
Had ik altijd wel genoeg licht?
Hoe was het om een paar uur op een harde
stoel te zitten?
Ik had daar geen problemen mee.
Toen kwam de emotionele kant ter sprake.
In mijn club, het NPG, telde het speelplezier,
het plezier met elkaar en niet de leeftijd.
Ik bracht daar heerlijke uren door. In hoge
mate heeft dit gegolden voor mijn Bf-jaren.
Het was een voorrecht om tot mijn
drieënnegentigste `leeftijdloos` mee te spelen.
Hoewel! ‘
Dank je wel Truus voor het zoeken naar het
juiste blaadje op mijn rommelige lessenaar.
Dank je wel Beaufort.
Bep de Bruijn
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Zelf gemaakte bamboefluiten
als basis voor puur plezier
Het Nederlandse Pijpersgilde organiseerde
een dag in Slootdorp. Met een optreden
van leden van Bamboefluitorkest
Wieringerwerf. Ongeveer 25 fluitisten uit
het hele land speelden “de Toverfluit” van
A.Rosenheck. Met Els van Vliet (verteller),
Josje Lodder ( piano) en Truus Siddré
(algehele leiding). Een driemansformatie
speelde middeleeuwse muziek.
Bijgewoond in het Cultureel centrum in
Slootdorp.
Het Nederlandse Pijpersgilde is een speciale
vereniging. Alle leden bouwen hun eigen
bamboefluit. Ongetwijfeld uit armoede geboren
in de dertiger jaren. Nog steeds zijn de kosten
zeer beperkt. Voor twee tientjes maak je een
basbamboefluit, de grootste en dus de duurste
van het ensemble. Je ziet dan ook dat bijna
iedereen het kwartetje sopraan, alt, tenor en
bas compleet heeft.
Zoals het gilde al laat vermoeden: de vereniging
kent leerlingen, gezellen en meesters. Men leert
van elkaar en men geeft vaardigheden door.
Voor de kinderen is er
vandaag een
percussieworkshop. Ze
maken ‘paardenhoeven’,
een houttrom met een
hoge en een lage klank,
een shaker met
fietskogeltjes erin of een
rasp.
Dat betekent dat er wordt
gezaagd, gevijld, geprikt
met de priem, of dat er
gaten worden geboord met
een handboor.

denken van een autoharp, een strijkpsalter of
een rinkelbom.
De muziek is heel eenvoudig en klinkt heel
lieflijk. Het is ook leuk om naar te kijken. Zo
bestaat de rinkelbom uit een lange stok, die op
de grond gestampt wordt. Aan de stok zitten
een koektrommel, fietsbellen, bierdoppen en
een snaar.
Het fluitensemble speelt het sprookje van de
toverfluit. Het gaat over een meisje, dat met
haar toverfluit haar tekeningen tot leven kan
brengen.
Natuurlijk loopt dat uit de hand en uiteraard
wordt ze gered.
Het werk is opgezet als Peter en de Wolf: tekst
wordt afgewisseld met muziek. Dat stelt hoge
eisen aan het tellen en invallen. Er gaat ook wel
eens wat mis. Maar daar gaat het nu even niet
om, het plezier van het samenspel telt. De
muziek klinkt een beetje als Satie of Poulenc,
speels werk van het begin van de twintigste
eeuw. Bepaald niet tuttig en mooi aansluitend
op de lijnen van het verhaal.
Al met al een prachtige dag in een ontspannen
sfeer.

Kleine ongelukken zijn niet
te vermijden, grote wel.
Daarna wordt er een
compositie ingestudeerd.
Met grote concentratie en
met veel plezier komen de
diverse instrumenten aan bod. Dan even wat
drinken en vervolgens de presentatie voor het
publiek. Ze worden enthousiast beloond met
een luid applaus.
De driemansformatie bestaat uit een fluitiste,
een ‘snarenman’ en een slagwerkster. Wat te
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Noor Hartsuijker
(uit: Noord Hollands Dagblad, editie Schagen)

Fluiten bouwen in
Tsjechië

Voor de zomervakantie kwam een vraag naar
mij toe van een vrije school in Pardebice in
Tsjechië. Lange tijd geleden zijn ze op die
school begonnen met het bouwen van sopraan
bamboefluiten onder leiding van Annie Verhulst.
Drie mensen hebben dat al die tijd al
doorgedragen: Petra, Ludmila en Jan. Ludmila
en Jan zijn een echtpaar en zij geven beide
fluitles op de muziekschool in Pardebice. Petra
is leerkracht van een heilpedagogisch klasje in
Praag.
Al langere tijd was er een wens om tenorfluiten
te bouwen van bamboe.
Zo ging ik per vliegtuig naar Praag in Tsjechië.
Daar zou Petra mij ophalen. We hadden
afgesproken dat ik als herkenningsteken een
open paraplu zou hebben. Daar stond ik dan, op
een stalende zonnige dag in Praag met een
open paraplu. Ik voelde me wel wat opgelaten
want “iedereen” keek me aan alsof ik niet goed
bij mijn hoofd was. Gelukkig kwam Petra na 15
minuten en ze wist meteen dat ik het was.
In vloeiend Duits heette ze me welkom en ze
reed met mij naar Pardebice waar ik Ludmila
ontmoette in een restaurant.
Het bamboe was gelukkig, per post, goed
aangekomen en op zaterdag begonnen we in
alle vroegte met een groep kinderen, ouders en
leerkrachten.

Het was bloedheet in de werkplaats.
Temperatuur regelen? Met de centrale
verwarming, per blok huizen, die nog steeds
vanuit de communistische tijd zo draaien, viel
niet veel te regelen. Ramen ver open om wat
frisse lucht binnen te laten
dus. De taal was niet zo
eenvoudig. Duits was de
basis waarin we
probeerden duidelijk te
maken wat en hoe er
gewerkt moest worden. Op
het bord schreef Ludmila
allerlei praktische woorden
op in het Tsjechisch en in
het Duits.
Zaterdag en zondag
werkten we van 9 uur
’s morgens tot 4 uur
’s middags. Op maandag
was er een gewone
schooldag en werkten we
tot 1 uur. Op dinsdag
werkten we weer van 8
uur tot 4 uur en de fluiten vorderden al flink.
Wel hadden we veel last van scheurende fluiten
en moest ik erg veel repareren en bandjes
maken.
De eerste fluit was klaar en een enthousiast
applaus was te horen.
Uiteindelijk kwamen zo alle tenorfluiten af.
Daarnaast werkten we aan 7 sopraanfluiten
voor de kinderen van Petra. Die fluiten kregen 3
gaatjes. Daar kan ze voorlopig een hele tijd
mee vooruit.
Op de donderdag heb ik alle fluiten nog een
keer gecontroleerd en nagestemd. Een hele
reeks fluiten waarmee ze aan het musiceren
kunnen.
Na deze intensieve werkdagen ben ik met
Ludmila en Mathous naar Praag gereisd. Ze
hebben me de eerste dag veel mooie stukjes
van Praag laten zien. Daarna zijn zij weer terug
naar huis gegaan en heb ik nog 2 dagen de
stad kunnen bezichtigen. Ik liep zelfs de
president van Tsjechië per ongeluk tegen het
lijf.
Inmiddels heb ik al een mail gekregen van
Ludmila dat ze elke morgen met haar klas en
een aantal kinderen van een hogere klas spelen
op de fluiten en dat ze erg blij zijn met hun
instrumenten.
Het was een hele fijne en bijzondere ervaring
om zo met deze mensen te mogen werken.
Anja van den Bogaart.
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Bamboefluiten met
Karin in Sekem
Het was september 2010, toen Karin
Posthumus-Hampel me opbelde, om weer haar
jaarlijkse bestelling te doen van 30
sopraanbuisjes.
In die tijd had ik nog de zorg voor het
bamboemagazijn, en ik was daardoor bekend,
met de jaarlijkse bestelling van Karin voor haar
project in Sekem in Egypte.
“Zo Karin, je gaat dus weer naar Sekem”, zeg
ik, en als Karin me beantwoordt met ”Ja Ine, je
zou het eens moeten zien, je zou eens mee
moeten gaan “, dan ontvalt me: “Nou dan doe
ik dat”.
Enkele weken later, 8 oktober 2010
arriveren we samen in
Sekem, het is 60 km ten
noord - oosten van Cairo.
Die periode van twee
weken dat ik samen met
Karin kon werken op de
school in Sekem, is een
onvergetelijke en mooie
herinnering voor mij.
Wat is Sekem? Nou, zoek
dat eens op, en lees
hierover via internet, het is
de moeite waard.
“Sekem”, betekent:
“Vitaliteit van de Zon”.
De grondlegger, is Ibrahim
Abouleish, die een ware
oase creëerde in de
woestijn.
En dit, vanuit een
holistische visie, die zich uitdrukt in
economische sociale en culturele projecten, met
als doel; de ontwikkeling van de mens.
Er werden en worden onder andere methoden
van biologische dynamische landbouw
ontwikkeld.
Eén van de vele mooie gebouwen daar is het
schoolgebouw.
Elke dag leidde onze ochtendwandeling naar het
schoolplein.
Daar verzamelen zich om acht uur alle
leerlingen, leerkrachten en gasten, in een grote
kring, om met een dagelijks ritueel, de
schooldag te beginnen.
Op zo’n manier, begint voor alle werknemers de
werkdag op alle locaties.

Bij het laboratorium, bij de fabrieken en
kantoren, komen ’s morgens de mensen samen
staande in een grote kring.
Na de opening van de schooldag, verdwijnen de
kinderen als kleurige slierten naar hun
klaslokalen en Karin en ik zoeken onze werkplek
op. Vaak waren we te vinden in het
handenarbeidlokaal om te werken aan de
fluiten.
Ook waren we regelmatig in de klassen, om te
kijken en te luisteren naar het samenspelen op
de bamboefluiten. Karin geeft instructies aan de
kinderen en aan de leerkrachten.
We maakten nieuwe fluiten, we waren druk met
nakijken en repareren ervan, en als een klas er
aan toe is, komt er een nieuw gaatje bij.
Het vraagt veel energie, veel inzet, overleg en
overweging om alles rondom het
bamboefluitgebeuren in stand te kunnen
houden op een school, ook in Sekem.

Jaren geleden heeft Karin de bamboefluit daar
geïntroduceerd ik heb mogen zien en ervaren
dat de bamboefluit er helemaal “thuis” is, en
een belangrijke en waardevolle rol speelt voor
de leerkrachten en alle kinderen van de school.
Ondanks de tropische hitte, hebben we er heel
hard, prettig en gezellig samen gewerkt.
Het is nu al weer ruim een jaar geleden dat ik
Karin mocht vergezellen naar die prachtige plek
in de woestijn. Ik ben haar dankbaar dat ze mij
de gelegenheid heeft gegeven om met haar,
Sekem te mogen ontmoeten, én haar werk en
opgebouwde verdiensten betreft de bamboefluit
te ervaren.
Ine Looijmans
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In Guiness-book met
langste orkest ter
wereld in Rotterdam

En dan krijg je ook nog eens haast geen geluid
uit je fluit als de wind er overheen blaast...
Ik moest dus de fluit uit de wind zien te houden
en toch af en toe naar de noten op de jongen
voor me kijken. En dan ook nog zorgen dat het
meisje achter mij mijn rug kon blijven lezen.

Op mijn verjaardag zondag 11 september, werd
er een poging gedaan om het langste orkest ter
wereld op de Erasmusbrug in Rotterdam te
laten klinken.
Echt weer zo'n Rotterdamse machopoging, was
mijn eerste reactie, maar toen ik de muziek
hoorde was ik verkocht.
Er werd het stuk 'In C' van Terry Riley gespeeld.
Een soort Minimal-music, waarbij de motiefjes
aan elkaar worden doorgegeven. Ik heb me
opgegeven en iedereen uit mijn familie en
kennissenkring gevraagd om op die manier mijn
verjaardag te komen vieren. Ik heb op mijn
bamboealt meegedaan.

De puls waaraan je enig houvast had, kwam uit
niet al te harde boxen met een constante C.
Er kwam een steltloper langs stappen als je
moest beginnen, een enige vondst.
Van mijn gasten heeft niemand het op tijd
gehaald om mee te spelen, maar ik had het ook
wel heel laat aangekondigd.
Een bamboefluitster uit Utrecht was op tijd
geweest, als er niet een boom op de rails was
gewaaid. Een man uit mijn koor heeft nog een
stukje mee gezongen. We hielden ook wat te
vroeg op, omdat het allemaal zo verwaaide en
niemand meer wist waar we waren in de
partituur en het record toch al was gevestigd.

Misschien heeft iemand het nog op het journaal
gezien? Het was een leuke happening, maar er
stond zo'n enorme wind, dat veel van de
partituren, die iedereen op de rug van zijn/haar
voorganger had geplakt, er weer af woeien en
de Maas in werden geblazen, als ze niet door
oplettende fietsers aan de overkant werden
opgevangen uit de lucht.

O ja, er kwam (toevallig?) een duo langs dat
lang zal ze leven speelde en daarmee was mijn
verjaarsfeest wel helemaal compleet!
Ik hoop dat we de muziek van Riley nog eens
ergens binnen kunnen uitvoeren, misschien met
het Nederlands Pijpersgilde op een landelijke
samenspeeldag of zo?
Marleen Oosterhuis.
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Samenspeldag
Deventer
Opnieuw organiseerden Willemien Rouwenhorst
en Carla Thierry een samenspeldag in atelier
“De Dragende Kracht”.
Willemien had een nieuw boekje samengesteld
met stukjes van Hanneke Cator, Hikari Shiraki,
Anneke Swaak en enkele anderen. We waren
met 6 spelers en twee begeleiders.
Na een voorstellingsrondje deed Carla met ons
een ritme klapoefening die ons goed opwarmde.
We speelden het stukje “Er waren eens” van
L. Legene in een zetting van Elly Laugs.
Van Hikari Shiraki speelden we “Bamboo leaves”
met als begeleiding fluisterstemmen en gitaar.
Dat klonk heel mooi!
Na de lunch klapten we als voorbereiding op het
stukje “Herfstblaadjes” van Hanneke Cator een
vierkwartsmaat die overging in een vijfachtste
maat. Dat maakte het spelen een stuk
makkelijker.
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Ook “Dooi” kwam goed uit de verf. Je hoorde
de druppels vallen.
We speelden die dag ook van Hikari Shiraki de
stukjes “Tea leaves picking” en
“Amadare –san”.
Het laatste betekent regendruppel.
Later op de middag speelden we alles wat we
geoefend hadden en tot slot nog de Keltische
melodie uit een bijlage van het Pijpersgilde.
Het was een leuke gezellige dag en ik ben vast
van plan om samen met Wies van Zalk in maart
2012 weer naar het vervolg op deze dag te
gaan.
Willemien en Carla bedankt.
Riet Karsch

Nieuwe leden
Anne-Mees Bouwmeester uit Hilversum en Stijn
de Haas uit Grefrath hebben met succes hun
leerlingenproef gedaan tijdens de cursus in
Batenburg.
Wil v/d Berg

Compositiewedstrijd
Maak je wel eens een compositie?
Grijp dan je kans en doe mee met de
compositiewedstrijd die door het NPG voor 2012
is uitgeschreven.
De regels die gelden voor deze
compositiewedstrijd zijn op aanvraag
beschikbaar.
Een deskundige jury zal alle composities
beoordelen.
Je kunt een echte masterclass winnen bij één
van deze juryleden.
De winnende compositie zal ter gelegenheid van
het 75 jarig jubileum worden uitgevoerd.
Belangstelling?
Vraag informatie bij Truus Siddré
siddre@zonnet.nl

Etudes voor alt of bas
Een mooie alt gebouwd, Pijpkruid en/of de
altmethode van Elly Laugs uitgespeeld en dan?
Ik heb een aantal etudes geschreven waarmee
je de techniek op de altfluit kunt verbeteren.
Het zijn oefeningen in de toonsoorten tot en
met 2 kruisen en 2 mollen en ze hebben het
bereik van 1 octaaf. Er is één versie in de hogeen één in de lage notatie.
Ook de bas is een instrument waarop enige
oefening prettig is.
Voor de bas is er ook zo’n etudeboekje.
Deze etudes kosten € 2,50 per boekje plus
verzendkosten en zijn of bij Olga van Eeden of
bij mij te bestellen: siddre@zonnet.nl

Advertentie

Klassieke Muziek Agenda
2012
De Klassieke Muziek Agenda 2012 verschijnt dit
jaar voor de acht en twintigste keer in
successie.
Onderwerpen zijn:
Componistengedenkjaren 2012 en 2013
Het componistenalfabet
Een overzicht van de actuele situatie in de
klassieke muziekwereld.
Het voorwoord is dit jaar geschreven door de
bariton Henk Neven.
Artikelen gaan over:
de pianist Polo de Haas, John Cage,
Alphons Diepenbrock, Rudolf Escher, het
Gesualdo Consort en opnamen van het
Koninklijk Concertgebouworkest.
Tevens zijn adresbestanden beschikbaar van de
Conservatoria in Nederland en België en de
Nederlandse Orkesten.
De Klassieke Muziek Agenda 2012 heeft een
handig formaat en een overzichtelijke
weekindeling en bevat veel informatie.
De verspreiding vindt plaats via de boek – en
(blad) muziekhandel.
U kunt ook direct zonder portokosten de
Klassieke Muziek Agenda 2012 bestellen bij
Uitgeverij Resonans via de website
www.uitgeverij-resonans.nl of telefonisch.
De verkoopprijs is € 12,95

Truus Siddré
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Verhuisberichten
Engelbert Tiel Groenestege is verhuisd
Van
Naar
Nieuw telefoonnummer
E-mail

Leeuwarderkade 55
8603 CC Sneek
Meeuwenlaan 62
8601 XS Sneek
0515-336533
e.a.f.tiel@kpnmail.nl

*
de
redactie
wenst u een
gezond en gelukkig
2012
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REGIO
NOORD

MIDDEN

Groningen, Friesland
Drenthe

Gelderland - West
Utrecht, Het Gooi

Anneke Swaak
Aart v.d. Leeuwlaan 10
9721 TG Groningen
T: 050-526 15 60

Mirte Lohmann
Adres: zie Proef afleggen
Gerdien Feijten
Adres: zie P & R
Contact liefst via e-mail:
bamboefluiten@yahoo.fr

Engelbert Tiel Groenestege
Meeuwenlaan 62
8601 XS Sneek
T: 0515-336 533

WEST
Noord - Holland
Zuid - Holland
Zeeland
Iris Hos
Westerlanderlaan 9
1778 KX Westerland
T: 0227–591 820
Wil van den Berg
Kleine Vinkstraat 36
2912 AG
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-315 336
Nicolette Blom
Rooseveltlaan 39
4463 GL Goes
T: 0113-223 822

OOST
Overijssel, Flevoland
Gelderland - Oost
Corrie van ‘t Spijker
P. Van Anrooylaan 9
6952 CW Dieren
T: 0313-416 863

ZUID
Noord - Brabant
Limburg
Margreet Koetsier
J. v. Ruusbroeckstraat 1
5262 TC Vught
T: 073-656 69 06
Wilma Stultiëns
Schaapsweg 25
6077 CD St. Odiliënberg
T: 0475-533 332

COMMISSIES
Muziek
Commissie
Corry de Klepper
Schoolstraat 22
2912 CR
Nieuwerkerk a/d IJssel
T: 0180-313806

Commissie
Examen Regeling
& Kadervorming
CERK
Phyllis van Ewijk
Krekel 14
3766 HK Soest
T: 035-603 13 98

Internationale
Contacten
Truus Siddré-van Geer
P. van Anrooylaan 5
6952 CW Dieren
T: 0313-416 650

Schoolcontacten
Maaike Feijten
Slangenburg 37
3772 LR Barneveld
T: 0342-491 619

Cursus
Administratie
Janny Sluijs
Vikingrade 46, 2912 PM
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-313 745
Gironummer 3503647

Bouwcommissie

Publiciteit &
Reclame

Hans Linders
Aalsburg 12-39
6602 TE Wychen
T: 024-645 68 12

Gerdien Feijten
Hof der Toekomst 59
3823 HX Amersfoort
T: 033-2585911

