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Contributieregeling 2012
Individuele leden / contribuanten
Jeugd
Gezinslidmaatschap
Scholen/instellingen
Donateurs
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€
€
€
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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.
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Van de redactie
Van de voorzitter
Oproep
Verslag jaarvergadering
In Memoriam
Mijn eerste fluit
Van de CERK
Concertje Altrecht
Speel in de wijken
Renilde Duif 40 jaar in het vak
PR Koffer
European Bamboo Society
Een Plan
Internationale Leerkrachtencursus
2013
Kruisbessenkwartet
Duizendfluit in Dordrecht

Van de redactie

Van de voorzitter
Jaarvergaderingsweekend en Paascursus zijn al
weer voorbij, de zomercursussen komen er aan.

Het zomernummer ligt voor u.
Het is goed gevuld met verschillende artikelen.
Af en toe heb ik iets moeten inkorten om alles
geplaatst te krijgen.
Ik heb Carly Thierry geïnterviewd over de
klankstoel die zij ontwikkelde, de Klaresonstoel.
Een bijzonder “instrument” dat op verschillende
manieren wordt toegepast.
Juni en eind augustus is een prima tijd om een
fluitje te snijden van wilgentakken. In dit
nummer staat hoe dat kan.
Een terugblik op de jaarvergadering en de
organisatie van het weekend.
Er was een 40 jarig jubileum, en helaas is er
een In Memoriam.
De PR koffer is geheel vernieuwd, lees alle
informatie hierover.
Een paar verslagen uit de regio, enkele
aankondigingen van leuke plannen en dingen
die gaan gebeuren en natuurlijk de rubriek mijn
eerste fluit.
Op de jaarvergadering bleek dat nog niet
iedereen weet dat het BN ook digitaal te krijgen
is. Het blijft voor iedereen per post komen, de
digitale versie is een extraatje.
Eén mailtje naar de redactie, dan het komt vier
keer per jaar ook in uw mailbox.
De tekst en de foto’s kunnen goed uitvergroot
bekeken worden, maar ook de muziekbijlage
kan zelf uitgeprint worden.
Juni is de maand waar de zomer zich volop
aandient.
Lange avonden, kwakende kikkers, jagende
uilen, zingende nachtegalen, de tijd om vaak en
veel buiten te zijn.
Geniet van de zomer en van dit BN.
Marieke Henni
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Het jaarvergaderingsweekend met een Frans
tintje was een weekend vol activiteiten.
Natuurlijk klonk er leuke Franse muziek, maar
ook werd het weekend door verschillende
commissies benut om te vergaderen.
De Bouwcommissie werkte aan een speciaal
project. Ze waren met een wel heel grote buis
bezig. Hij lag nu in tweeën, dat is makkelijker
om de tussenschotten eruit te halen, maar de
bedoeling is om de allergrootste bamboefluit
van Nederland te gaan maken. Deze fluit, die
dus groter wordt dan onze contrabas moet klaar
zijn voor ons 75 jarig jubileum.
In het weekend vond ook de jaarvergadering
plaats en deze werd bijgewoond door zo’n 50
leden.
Carla en Hans hadden hun huiswerk prima
gedaan; notulen, jaarverslag, financiële stukken
werden goedgekeurd!
De kascontrolecommissie kon melden dat alle
boeken zowel van de penningmeester als van
de cursusadministratie, ledenadministratie,
bamboemagazijn en winkel in orde bevonden
waren.
De contributie wordt voor 2013 niet verhoogd.
Weer konden we merken hoe iedereen
meedenkt met het bestuur. Er kwamen vanuit
de vergadering veel ideeën en suggesties.
Zo wilde Riek Kamminga weten of er mensen
zijn die interesse hebben voor een luxere geheel
verzorgde cursus, waar natuurlijk wel een fors
prijskaartje aan zal hangen.
Het bestuur is benieuwd of er meer mensen zijn
die behoefte hebben aan meer comfort. Laat
het ons weten.
Marieke Henni vroeg juist om rekening te
houden met de recessie en te bedenken dat
mensen in deze tijd minder te besteden hebben.
Iris kwam met een heel ander voorstel, een
meicursus op een boot, de Bruinvis. Wel
primitief en niet goedkoop, maar heel bijzonder.
Wie van een uitdaging houdt moet dit beslist
gaan doen.
Het is duidelijk dat er veel verschillende wensen
zijn.
Wij willen graag nog eens vermelden dat alle
cursussen die wij aanbieden al voor

“bodemprijzen” zijn. Goedkoper kan echt niet.
Op een aantal van onze activiteiten hebben we
afgelopen jaar verlies geleden en dat kunnen
we wel één keer opvangen, maar dat mag geen
trend worden.
Er blijft wel de mogelijkheid om wanneer de
cursusprijs echt een groot probleem is, bij de
penningmeester korting aan te vragen.
Dorine Maalcke nam afscheid als bestuurslid.
We zullen haar en haar ideeën heel erg gaan
missen, maar haar koorstudie slokt op dit
moment vrijwel al haar beschikbare tijd op.
Ze kon natuurlijk niet zomaar weg, eerst moest
ze ons nog “laten zingen”, wat ze zoals te
verwachten viel heel goed deed.
Ze kreeg een mooi boek vol tuinideeën voor de
broodnodige ontspanning.
Het bestuur is blij dat Annie Beulen de plaats
van Dorine heeft ingenomen. Annie is al jaren
lid van het Gilde en heeft ook al vele
zomercursussen meegemaakt, als deelnemer,
maar ook als kookstaflid. Ze wil graag de jeugd
meer bij het Gilde betrekken, wat we heel erg
toejuichen.
Dorine kan door haar drukke studie ook
voorlopig de website niet meer beheren. Ze
deed in de vergadering een oproep voor
vervanging.
Gelukkig bood Jan de Klepper aan om dit van
haar over te nemen en hij is daar inmiddels
mee bezig.
Gerdien stapte uit de PR commissie. Zij heeft
het PR werk jaren gedaan. Samen met Marlies
van Gils heeft ze onder andere de PR koffer
helemaal gemoderniseerd en er zijn prachtige
aluminium reclameborden gekomen.
Er is op dit moment nog geen vervanging voor
Gerdien.
Daarom een oproep:
Wie wil de PR commissie komen versterken?
Speciale aandacht was er deze keer voor al die
mensen die in al onze cursussen zulke heerlijke
maaltijden weten te verzorgen voor werkelijk
ongelooflijk weinig geld. Het zijn echte
kooktovenaars en daarom kregen ze allemaal
een toverpepermolen. Als je aan het handeltje
draait komt er geen peper uit, maar blijkt het
een zaklampje te zijn. Heel handig voor donkere
tijden.
Verder werd er gevraagd om de Toverfluit nog
een keer te laten klinken. Leuk natuurlijk, dus

dat gaan we doen. Op 3 november in
Nieuwerkerk aan den IJssel zal het hele
Toverfluitverhaal nog eens gespeeld en verteld
worden. Als je weer mee wilt doen geef je dan
even bij mij op (siddre@zonnet.nl)
Na dit Toverfluitproject gaan we vanaf januari
2013 aan de gang met de Dierensymfonie van
Renilde Duif. Meer informatie hierover volgt.
Het kasteel De Berckt in Baarlo is tijdens het
Paasweekend uitgeprobeerd. Er waren helaas
niet zo heel veel deelnemers voor deze cursus,
maar toch konden we goed ervaren hoe deze
locatie is. Het is een prachtige locatie met
natuurlijk wat dingen waarover we moeten
nadenken en bespreken, maar men wil daar
meewerken en men is ons zeer ter wille.
Behalve een heel gezellig Paasweekend hadden
we op de zaterdag voor Pasen de
ritmeworkshop die in februari afgeblazen moest
worden. Het was heel zinnig. Onder leiding van
Iris zijn ritme instrumenten gemaakt waarbij
precies is genoteerd wat je nodig hebt, wat
voor stappen je moet nemen. Vervolgens zijn er
eenvoudige ritme improvisaties gedaan. Dit
allemaal met de bedoeling om alles in een
brochure vast te leggen zodat niet alleen de
deelnemers van nu, maar ook anderen ermee
aan de slag kunnen met (potentiële) leerlingen.
We zijn van plan om er in het najaar een
vervolg aan te geven.
De zomercursussen komen er weer aan.
De cursus in Batenburg is al helemaal vol! In de
cursus in St. Odiliënberg is nog plaats. Als je
nog mee wilt doen, meld je dan snel aan.
Start zal plaatsvinden op 15 september.
Iedereen die het Gilde een warm hart toedraagt
en betrokken wil zijn bij alles wat er gebeurt,
zoals jubileum, Internationale
Leerkrachtencursus, Ritmeproject en nog veel
meer, is welkom. Meer informatie hierover volgt
en komt op de website.
Denk eens aan het geven van een cadeaubon.
Zo’n bon is te krijgen vanaf € 10,- en is geldig
voor bamboefluitcursussen en workshops, maar
ook voor onder andere bladmuziek en CD’s uit
de Gildewinkel
Ik wens iedereen een hele goede zomer met
veel fluitplezier.
Truus Siddré
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Carla Thierry, ontwerpster
van de Klaresonstoel
Bij mijn instrumenten zoek ik naar
de juiste combinatie van horen en
voelen.
In de jaren negentig van de vorige eeuw, kwam
Carla Thierry in aanraking met een eenvoudig
klankbed. Een houten multiplexplaat waarin
luidsprekers zaten. De luidsprekers, verbonden
met geluidsapparatuur, brachten de plaat in
trilling. Het bed werd gebruikt ter ontspanning
van meervoudig gehandicapten.
Het idee en de eenvoud fascineerden haar. Zij
ontwikkelde de zogenaamde Klareson stoel.
Wanneer kwam muziek en zelf muziek
maken in jouw leven?
Dat was toen ik een jaar of 8 of 9 was. Ik nam
deel aan de Algemene Muzikale Vorming op de
muziekschool. Heerlijk met allemaal kinderen
muziek maken met verschillende instrumenten.
Aansluitend aan de AMV koos ik gitaar en later
blokfluit. De wens om samen muziek te spelen
bleef.
Wat voor een rol speelt en speelde muziek
in je leven?
Eerst was het een ontdekkingsreis, daarna een
hulpmiddel om terug te keren tot basiszekerheid
en levensvreugde. Nu kan ik mijn leven zonder
muziek niet meer voorstellen.
Hoe kwam de bamboefluit daarbij, en
waar en waarom bouwde je fluiten?
In 2006 werd ik gevraagd een Shakuhatchi, die
nog geen vingergaten had, af te maken. Ik had
nog geen ervaring met fluitbouw. Na enig
speurwerk vond ik een bouwtekening en boorde
ik heel voorzichtig de gaten. Natuurlijk allemaal
na elkaar. Enthousiast en gelukkig over de
prachtige klanken speelden we steeds weer op
de fluit. Na een minuut of 20 was er een harde
knal te horen. De fluit was gebarsten.
Vreselijk was dat. Ik ben toen op zoek gegaan
om te begrijpen waarom dit gebeurd was, en
hoe ik een fluit kon maken.
Zo kwam ik in aanraking met het Gilde.
Tijdens de meicursus in 2006, gepriemd door
Gonny, maakte ik mijn eerste sopraantje.
Aansluitend heb ik de nieuw gestarte
basis-gezelopleiding gevolgd en de ins en outs
geleerd over bamboefluitbouw.
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Klareson stoel

Wat is voor jou zo bijzonder om zelf een
instrument te bouwen?
Het gaat mij bij het bouwen om het ontstaan
van klank en het tot klinken brengen.
Ik ontwikkel en maak heel verschillende
instrumenten, zoals materiaalklank instrumenten, snaarinstrumenten, trommels en
duimpiano’s.
Met het maken van ieder instrument wordt er
iets anders in mij aan gesproken.
In grote lijnen maak ik verschillende stappen.
Eerst het voorwerk, dit bestaat uit het
onderzoek naar het instrument en het
materiaal.
Dan vraag ik welke voorwaarden ik aan het
instrument stel.
Vervolgens zoek ik uit hoe ik het materiaal moet
bewerken.
Dan laat ik het los en begin ik met het
bouwproces, om in gesprek te gaan met het
betreffende materiaal. Dan ontstaat er een
soort wezen. Dat vind ik echt gaaf.

Je bent bezig met nieuwe ontdekkingen
en je probeert van alles uit. Je was nauw
betrokken bij de bouwcommissie van het
NPG en ontwikkelde mee aan de vatfluit.
Ook introduceerde je een ritme taal in het
gilde
Wat beweegt je om daar zo intensief mee
bezig te zijn?
Sinds de ervaring tijdens het AMV was ik op
zoek naar soortgelijk beleven. Het lastige was
dat ik het niet kon benoemen wat ik zocht.
In 1990 leerde ik de TaKeTiNa methode
kennen. Dit is een ritme methode waardoor je
weer in contact komt met de basisritmen van
levensprocessen. Ik had het gevoel muzikaal
weer thuis te komen.
Nu kan ik zeggen dat het om uitwisseling en
communicatie gaat.
Graag begrijp en doorgrond ik de dingen om mij
heen en zet ik mijn creativiteit in om praktische
oplossingen en nieuwe mogelijkheden te
zoeken.
Je bent ook fysiotherapeute, gebruik je
jouw muziekkennis in je vak, en
omgekeerd gebruik je jouw vakkennis in
de muziek?
Ja, het is namelijk één geheel geworden.
In de loop van de jaren heb ik mijn kennis en
ervaring in zowel mijn vak als met de muziek
gecombineerd en heb ik de Klareson methode
ontwikkeld.
Waar komt het woord Klareson vandaan?
Klareson is samengesteld uit de woorden Klank
en Resonantie.
Voor mij zijn dit de belangrijkste kenmerken van
instrumenten.
Klank: wat je hoort van het instrument.
Resonantie: Een trillend voorwerp brengt bij
een ander voorwerp een grotere trilling teweeg
dan men op grond van de aanstoting zou
verwachten.
De basiselementen van geluid en muziek
worden als bouwstenen gebruikt, om de
werking van beiden op de mens en zijn
omgeving inzichtelijk en hanteerbaar te maken.
De bouwstenen die in de Klareson methode
worden gebruikt zijn: pulsatie, maat, ritme,
klank en klankbeweging.
Deze bouwstenen worden samen in relatie
gebracht met de fysiek waarneembare ruimte.
Zodoende ontstaat een structuur die
overdraagbaar en praktisch hanteerbaar wordt
in de ontmoeting met zichzelf en andere
mensen.

Hoe pas je de Klareson methode toe?
De Klareson methode pas ik op het moment
voornamelijk toe tijdens therapeutische sessies.
Om het handen en voeten te geven gebruik ik
sinds 2010 de Klareson stoel.
Met de stoel is een breed palet aan klanken en
ritmes mogelijk.
Een sessie brengt rust, harmonie en vrede.
In de stoel kan je de helende en krachtige
werking van klank en ritme ervaren.
Bestond er al een klankstoel?
Er bestonden al klankstoelen.
Zo zijn er een paar Duitse klankstoel bouwers.
Deze klankstoelen zijn bespannen met vele
snaren.
Zij hebben ongeveer dezelfde werking als het
middendeel van mijn Klareson stoel.
Wat is de reden dat jij een eigen
klankstoel hebt gemaakt?
Ik heb de Klareson stoel gemaakt om er
therapeutisch mee te kunnen werken.
Het samenspel, de afwisseling en de diversiteit
van klank, ritme en resonantie zijn daarbij van
essentieel belang.
De bestaande klankstoelen boden mij niet de
mogelijkheden die ik zocht.
Dat is de reden dat mijn stoel uit drie delen is
opgebouwd.
Een boven-, midden- en ondergedeelte.
Ik heb ook voor verschillende soorten
instrumenten gekozen en ik heb diverse
materialen gebruikt.
Met welke materialen werk je dan?
Ik werk met koper, ijzer, messing, aluminium en
diverse houtsoorten.
Elk materiaal heeft zijn eigen kwaliteit en klank.
Hoe ben je aan het werk gegaan?
Met het muziekduo DuRiKla gaf ik
klankconcerten. Daar ontstond het idee om een
mogelijkheid te maken waarin een individu in
het klankorkest kan zitten, zonder dat er twee
muzikanten nodig zijn om dit uit te voeren.
Zo besloot ik een stoel te nemen en, op de
diverse lagen, instrumenten te maken die hooren voelbaar zijn.
Heb je daarbij gebruik gemaakt van de
kennis in het Gilde?
Ja, in het Gilde heb ik heel veel praktisch
geleerd over muziek, toonhoogtes, fluitbouw, en
het belangrijkste:Gewoon doen en uitproberen,

want alles kan gerepareerd of veranderd
worden als je een fluit maakt!
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Heb je veel verschillende mensen
geraadpleegd?
Als lid van bouwers contact van de vereniging
van Huismuziek heb ik veel literatuur
bestudeerd van hoe anderen instrumenten
maakten en ontwikkelden.
Daarnaast hield en houd ik me intensief bezig
met de werking van klank, geluid en ritme op
de mens en zijn omgeving.
Bezoeken aan musea voor volkenkunde,
muziekinstrumentenmusea in Brussel en Eelde,
het Sensorium in Rüttihubelbad in Zwitserland,
het Klankenbos in Neerpelt (België) met de
oerfluit van Hans van Koolwijk, en musea over
oude ambachten, hielpen mij verder bij de
omzetting van mijn ideeën.
Ik had het geluk om van enige
ambachtsmensen materiaalbewerkingstechnieken te mogen leren.
Ik heb ook diverse instrumentenbouwers
bezocht en gesproken.
Hoe werkt de Klareson stoel en voor wie is
de stoel bestemd?
Iemand neemt op de stoel plaats en ik bespeel
de diverse instrumenten. De persoon op de
stoel zit zo midden in het klankconcert.
De stoel gebruik ik op het moment tijdens de
behandeling van mensen met burn-out
klachten, spanningsklachten, overspannenheid,
de ziekte van Parkinson en depressieklachten.
Ik ben bezig een project op te zetten voor
mensen met vergevorderde dementie.
Gebruik je de Klareson stoel alleen voor
zieke mensen?
Nee, het gaat om de beïnvloeding van de
vitaliteit en de levenskwaliteit van de persoon.
Beide aspecten zijn van belang voor zowel
gezonde als zieke mensen.
Voor gezonde mensen is het een hulpmiddel om
een goede balans te vinden tussen spanning en
ontspanning, de eigen fysieke ruimte te
ervaren, te ontspannen in stresssituaties en te
aarden als ze teveel in hun hoofd zitten.
Komt er nog een vervolg op deze stoel?
Het vervolg is het Klareson frame.
Om deze positieve effecten ook toegankelijk te
maken voor minder mobiele mensen en
rolstoelgebruikers, heb ik een speciaal frame
ontwikkeld, het Klareson frame.
Het frame kan gemakkelijk om een stoel,
rolstoel of aan bed geplaatst worden.
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Klareson frame

Kunnen mensen de klankstoel komen
bekijken of uitproberen?
Regelmatig bied ik informatiebijeenkomsten aan
in Deventer, en op aanvraag van instellingen op
locatie.
Meer informatie is te lezen op
www.carlathierry.nl
Marieke Henni

OPROEP
Van wie is de gehaakte
Sopraanbamboefluit hoes
in de kleuren
wit, donker rose en paars
die ik al meer dan een jaar in mijn beheer heb?
Graag een berichtje naar
Iris Hos
0227 59 18 20
of
iris@quant.nl

Jaarvergaderingsweekend
2012 in Bennekom
De organisatie van het weekend voor de
jaarvergadering lag in 2012 op de schouders
van regio Zuid-Holland. We hebben mogen
ervaren wat er allemaal komt kijken om dit
evenement goed te laten verlopen.
Het oog was gevallen op een locatie in
Bennekom, een Nivon-huis dat midden in het
bos ligt. Een prima plek voor boswandelingen
en alle andere activiteiten.
De aankondiging van dit alles moest op tijd in
het BamboefluitNieuws komen te staan.
Daarin moest vermeld staan waar, wanneer en
hoe er te komen, wat er zoal meegebracht
moest worden, aan wie er hoeveel betaald
moest worden, of er een lakenpakket of
speciale voedingswensen waren en met wie je
eventueel een kamer wilt delen.
Tevens werden het programma van de zaterdag
en zondag en de agenda van de
jaarvergadering toegestuurd aan de redactie.
Een secuur werkje, want wanneer er een
onderdeel niet vermeld wordt, komen er
uiteraard vragen van de leden.

draait. Hilariteit toen tijdens het versieren bleek
dat niet alle vlaggen op dezelfde manier een
slag gedraaid waren.
Tussen de andere versieringen in prijkte de
landkaart van Frankrijk.
Er stond een welkomstcomité klaar met mooie
gedrukte naamkaartjes voor iedereen en
uiteraard de kamersleutels, lakenpakketten, het
jaarverslag en de jaarcijfers 2011, begroting
2012 en de plannen voor 2012/2013.
In de grote zaal stond er koffie en thee klaar
voor alle reislustige leden.
Tal van activiteiten waren er voorts te beleven
zoals zingen, fluiten, body percussie en dans,
een jeu de boules wedstrijd, wandelen en een
woord raad spel op de zaterdagavond.
Welke muziek gaat er gespeeld worden, hoeveel
groepen worden er gevormd, wie dirigeert het
zingen, fluiten en organiseert de body percussie
en dans? We hebben lol gehad bij het verzinnen
van de woorden voor het woordspel. Door de
speciale NPG spelregels voor jeu de boules kon
er een wedstrijd georganiseerd worden, die niet
te lang zou duren. Er moesten ballen, spelregels
en een heuse jeu de boules baan beschikbaar
zijn.

Voor de maaltijden is op zoek gegaan naar een
kookstaf en die is gevonden.
Daar moesten afspraken mee gemaakt worden
over de te kopen boodschappen en de te
bereiden maaltijden.
Als thema voor dit weekend was Frankrijk
gekozen, omdat daar de internationale cursus
afgelopen zomer heeft plaats gevonden.
Met de mensen uit onze regio hebben we rond
dit thema onze ideeën geborduurd.
De maaltijden hadden een Frans tintje.
Ze werden aangekleed met menu kaartjes, waar
heel inventief een aantal Franse liederen waren
opgenomen, waarmee de maaltijden omlijst
konden worden.
De verdere tafelversiering bestond uit heel veel
vaasjes met bloemen en servetten in de kleuren
blauw, wit, rood. De diverse lekkernijen die bij
de koffie en thee geserveerd werden, zijn
allemaal besproken en verdeeld onder de
bakkers die zich aanmeldden.
Bij binnenkomst van alle gasten moest het pand
er gastvrij en feestelijk uitzien. Er waren Frans
getinte versieringen nodig, waarbij de
Nederlandse vlag uitstekend voor een Franse
vlag kon doorgaan, wanneer je deze een slag

Op zondag bij de finale werd de uiteindelijke
winnaar door middel van het keiharde
”knock out-systeem” bekend en er was een
prijsje met medaille voor de 3 besten.
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In Memoriam
Gré Zijlstra – Bosgra
Op 21 maart 2012 is
te Bilthoven
Gré Zijlstra - Bosgra
overleden, 91 jaar
oud.
Op 28 maart
brachten velen haar
de laatste eer.

Op zondag ochtend waren er muzikale vroege
vogels om ons te wekken met een mooi
ochtendconcert op de gang.
Op zondagmiddag werd het weekend afgesloten
met een presentatie van alle muziek die met
elkaar was bestudeerd met als pikant detail het
geluidsopname apparaat, waar we allemaal heel
stil van werden. Iedereen werd hartelijke
bedankt voor alle medewerking en alle gasten
vertrokken druppelsgewijs naar huis.
Voor de organisatoren was het nog niet
helemaal afgelopen, want alle verrichtingen van
de eerste dag, werden nu in de omgekeerde
volgorde uitgevoerd.
Op een paar vergeten flessen met
gefermenteerde druiven na, hebben we alles
keurig achter gelaten zoals we het hadden
aangetroffen.
Bij het organiseren van een
Jaarvergaderingsweekend komt dus heel veel
kijken, maar wat is het leuk om met zoveel
verschillende mensen samen te werken om voor
elkaar te krijgen dat de leden van ons Gilde een
geslaagd weekend kunnen beleven. Allemaal
bedankt voor de voorpret en het weekend.
Volgend jaar mag Regio Noord-Holland er
tegenaan, succes en veel plezier met deze klus.
Sandra Willeboordse.
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Diverse bamboefluiters van de “oude garde”
hebben Gré meegemaakt: in de speelgroep van
Truus ten Cate, de Kruisbessen, in de
zomercursussen in Lochem en Linne, waar ze
onder andere met kleinkinderen meedeed, en in
de gezelopleiding bij mij thuis.
Ze was een actieve gezel met diverse leerlingen
in eigen woonplaats Bilthoven.
Met Niny Hupperts en Gré speelde ik trio, we
hebben diverse concertjes gegeven.
Ik kende Gré al veel eerder dan toen ik in1975
in Bilthoven kwam wonen.
De moeder van Gré, Annie Bosgra - Zandleven
maakte ik al mee in mijn eerste Paascursus in
1952. Annie was musicienne en tevens gezel
van het Pijpersgilde, zij gaf les in Leeuwarden.
Gré en haar zus Anneke leerden toen al
bamboefluiten. Ik denk, dat ik Gré voor het
eerst meemaakte op een Paascursus in het
conferentieoord “Venwoude “in de Lage
Vuursche.
Gré werd gezel op 30 juni 1958 in Bilthoven.
Uit het verhaal van zoon Jan over zijn moeder
bij het afscheid van Gré, bleek hoe veelzijdig zij
was.
Zij naaide de kleren voor de kinderen, maakte
tenten, bakte en kookte als de beste, bood hulp
waar nodig en gaf haar eigen kinderen (en dus
later ook de kleinkinderen) bamboefluitles.
Het gezin heeft altijd veel gekampeerd, vader
Hank was bestuurslid van de NTKC.
Later trokken hij en Gré er samen met de
caravan op uit, dit deden zij tot op hoge leeftijd.
Graag heb ik op mijn tenorbamboefluit de
bekende “Pastourelle” voor haar gespeeld bij
het afscheid van deze dierbare vriendin.
Ita Kloos- Marwitz

Wilgenfluitjes
Wilgenfluitjes worden gemaakt in de
groeiperiode als het sap flink stroomt in de
ruimte tussen het hout en de bast. Je kunt
fluitjes snijden in de maanden mei/juni tot Sint
Jan en tijdens de kleine groeispurt na de zomer
in augustus. Daarna krimpt de bast strak om
het hout en krijg je hem niet meer los.

6. Snij de luchtspleet door het blok af te vlakken
tot aan de kerf van het luchtgat.
7. Snij het hout bij de kerf door.
Je hebt nu:
- Een kale tak (S) met een stukje bast aan het
einde.
- Een lege bast.
- Een kort stukje dat precies de goede lengte
heeft tot het fluitgat met de vorm van het
mondstuk: het blok (B)
8. Plaats het blok in het mondstuk van de holle
bast.
9. schuif het bastbuisje om de witte tak.
Blaas en schuif het bastje heen en weer.
Een kleine kamer geeft een hoge toon,
een grote kamer geeft een lage toon.

De Foeper
Soms mislukt het fluitje en breekt de bast bij
het fluitgat. Gooi het bastbuisje niet weg, maak
er een foeper van.
Haal de groene schil van de bast af tot
ongeveer een halve cm vanaf het begin.
Snij de twee tegenoverliggende zijden waar de
bast weg is in en plet het buisje.
Steek de platte kant in je mond tot op je tong,
hou het met je lippen vast en blaas:
Foep, Foep, Foep…

Het Wilgen Trekfluitje
Zoek een wilgentak zonder zijtakken van
ongeveer een vingerdikte. Snij een stuk af van
15 tot 20 centimeter.
1. Snij een mondstuk aan de topzijde van de
tak. Dit is de kant waar de punt van de knoppen
naar toewijst. (Maak je het mondstuk aan de
andere kant, dan krijg je de bast er niet af. De
tak wordt langzaam dunner naar de top)
2. Snij het fluitgat: één stevige verticale snee
tot in het hout. Een tweede schuine snee zodat
het gat ontstaat.
3. Snij de bast in tot op het hout, rondom.
4. Klop de bast stevig met het handvat van je
mes met het tak op je dijbeen. Klop niet te
zacht want de bast moet loskomen. Klop niet te
hard want dan gaat bast stuk. Probeer af en toe
te voelen of de bast loskomt. Omvat met de
hele hand het bastje en maak een draaiende
beweging. Op een gegeven moment zegt de
bast 'KNAP'. Dan is hij los.
5. Dit is het merk van het mes, de kerf.

De Vaste Fluit
Tot 4 idem.
Je hebt nu een kale tak (S) met een stukje bast
en het lege bastbuisje.
Leg de bast voorzichtig weg.
5. Maak vanaf de kerf een holle ruimte (A) door
hout uit te nemen vanaf de kerf naar onder toe.
6. Houdt een beetje hout over zodat het blok en
de stok aan elkaar vast blijven zitten.
7. Schuif het bastbuisje om de tak.
Bij het trekfluitje vind je altijd een toon door te
schuiven. Bij het vast fluitje kan het voorkomen
dat de luchtkamer niet de juiste maat heeft, er
ontstaat geen geluid en je hebt dus geen fluit.
Probeer in dat geval de luchtkamer iets groter
te maken. Of maak een foeper.
Bovenstaande informatie is overgenomen met
toestemming van de maker Jan van Schaik.
Kijk voor meer informatie op de website waarop
ook een You-Tube filmpje staat waar je kunt
zien hoe het fluitje gemaakt wordt.
http://www.janvanschaik.nl
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Mijn eerste bamboefluit
In tegenstelling tot vorige afleveringen over dit
onderwerp heb ik mijn eerste fluit niet gebouwd
bij een gezel van het Pijpersgilde. Dit wordt een
heel ander verhaal.
In ons gezin, wonend 12 km boven Alkmaar,
groeide ik als meisje op tussen vijf broers.
Er kon en mocht thuis erg veel. Wat de jongens
deden deed ik ook en zo mocht ik zagen,
schaven, verven, kleien en alles wat
uitgeprobeerd kon worden. Maar ook voor
tekenen, breien, frivolité, (wie weet nog wat dat
is), haken, borduren, koken en dergelijke was ik
geïnteresseerd.
Ik denk dat het tussen 1945 en 1950 geweest
moet zijn, dat ik in een handenarbeidtijdschrift
een artikel tegen kwam over het maken van een
bamboefluit. Voor zover ik mij herinner
geschreven door Ad Heerkens.
Dat leek me wel wat, want ik had wel tijdens
een ziekteperiode een plastic achtige witte fluit
gekregen met zes gaten, waarop ik me oefende
in toonladdertjes en liedjes spelen.
Maar hoe kwam ik aan een stuk bamboe?
Ik probeerde het in een handenarbeidzaakje in
Alkmaar. Daar hadden ze het uiteraard niet, ik
werd verwezen naar een rotanzaak. Daar keken
ze me eerst wel vreemd aan, maar men ging
voor me op zoek. Ik kreeg een stukje mee van
de goede lengte, maar
met een grotere diameter.
Wist ik veel, wat dat voor
invloed zou hebben!

prikbord een mededeling las over een
mogelijkheid een bamboefluit te bouwen tijdens
een kampeervakantie.
Mijn dochter was toen 10 en ik 41 jaar. Bij onze
aanmelding kreeg ik te horen, dat er eigenlijk
geen plek meer voor ons was. Blijkbaar meldde
zich iemand af, want ik kreeg kort daarna te
horen, dat we naar Linne mochten komen.
Wat een belevenis! Dat kamp, die sfeer en dan
iedereen vol overgave aan het werk. Een
kampvuur, liedjes zingen, volksdansen en
natuurlijk veel fluiten met elkaar. Dat laatste
was geen grote moeilijkheid, want ik speelde al
lang op een blokfluit. Even omschakelen dus.
In de daarop volgende jaren ging ik veel naar
die kampen en zo beschikte ik uiteindelijk over
alle typen fluiten die er zijn.
De liefde voor de bamboefluit is vanaf die
begintijd nooit vergaan. Wel heb ik nu een
stapje terug moeten doen. Mijn duimen moet ik
ontzien vanwege beginnende artrose en ook
mijn oren geven problemen. Het hoort allemaal
bij het ouder worden, helaas.
Maar daarom niet getreurd. Achter de computer
kan ik nog behoorlijk actief zijn en maak ik
geregeld oude muziek tot ‘nieuw’, arrangeer
diverse bestaande melodieën en ik maak ook af
en toe iets helemaal nieuws. Het laatste wat ik
leerde is het maken van een PDF versie van de
muziek, zodat ik die per mail kan versturen
samen met de midi versie: dus zowel zien als
horen.

Dapper ging ik aan het
werk en warempel er
kwam een prachtige
heldere toon uit. ‘Dat gaf
de burger moed’. Helaas,
de gaten werden zo
groot, dat ik die met
moeite dicht kon houden.
Ik kon de fluit stemmen
bij de piano en zo kwam
er uiteindelijk een heel
octaaf uit. Trots was ik
wel, gelukkig was ik er
niet mee. Het bleef aan
me knagen, dat ik er niet
echt op kon spelen.
Het was al bijna zomervakantie in 1977, dat ik
in de muziekschool van Amstelveen aan het
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En dan de groep in Haarlem. Daar bleven (al
weer acht jaar geleden ongeveer) enkele

fluitgroepjes verweesd achter, toen de lerares
er mee stopte.
Sinds die tijd geef ik leiding aan de bij elkaar
geveegde groepjes. Er zijn in die tussentijd
twee mensen afgevallen door
ouderdomsproblemen, maar er zijn er ook
bijgekomen. De oudste deelnemers hebben hun
fluiten nog gebouwd bij Mies Hulsman, die dit
jaar 90 jaar hoopt te worden.
Met deze groep spelen we louter voor ons
plezier. Zonder enig ‘moeten’; we spelen niet
voor optredens. Het is vooral ook een sociale
bijeenkomst van mensen waarvan er minstens
de helft ruim de pensioengerechtigde leeftijd
heeft bereikt. De oudste is 89 en nog steeds
enthousiast. Ik noem het een vorm van
vrijwilligerswerk waar ik veel plezier aan beleef.
Wat heerlijk om nog hobby’s te hebben en op
deze manier bezig te blijven.
Ank Dullemond

Van de CERK
Tijdens de paascursus in Baarlo legde Hetty van
Geene maar liefst twee onderdelen van het
examen voor basisgezel af, het AMV tentamen
en het bouwtentamen.
Hetty is nog maar vrij kort Gildelid, ze maakte
haar eerste fluit (een bas!) twee jaar geleden in
het zomerkamp in St. Odiliënberg.
Sindsdien speelt ze onder leiding van Mirte
Lohmann in de fluitgroep op de fluitzolder bij
Bea Kloosterman. Ze bouwde in de afgelopen
twee jaar haar examenfluiten en ze assisteerde
bij diverse grootschalige bouwprojecten op
scholen: een prachtige kans om een bedreven
bouwer te worden.
Dat bleek dan ook wel tijdens het tentamen,
haar fluiten waren pico bello in orde, maar
bovendien ook prachtig versierd.
Hetty’s roem op decoratiegebied was haar al
vooruitgesneld. Zij werd dan ook gevraagd om
tijdens de paascursus in Baarlo een presentatie
over het onderwerp “versieren” te geven, en
daaraan een workshop te koppelen.
Ze deed en passant ook in die cursus haar twee
tentamens.
Hetty, van harte gefeliciteerd!
Corry de Klepper

Bamboefluitconcertje op
de Altrecht in Den Dolder
Op zondag 18 maart 2012 zijn we met vijf
personen naar Den Dolder gereden.
Truus Siddré is onze dirigent van de
bamboegroep Arnhem en omgeving.
Waarom naar Altrecht in Den Dolder
bamboefluit spelen?
Greet Scholten, één van leden, kwam met de
vraag of onze groep een concertje wilden geven
op de Altrecht in Den Dolder. Zij vertelde ons
dat ze daar werkte met geestelijk gehandicapte
mensen.
Greet kreeg helaas te horen dat 30 maart 2012
haar laatste werkdag zou worden op Altrecht.
Zij wilde graag als afsluiting voor deze
bewoners een concertje geven met onze
bamboegroep uit Arnhem. Greet haar wens ging
in vervulling en Truus stelde voor, een
muziekboekje voor ons te maken. Daar hebben
we twee oefenavonden uit gespeeld.
We gaven ons concertje in de middag en
tussendoor vertelde Truus over de
bamboefluiten en ze liet ze zelfs apart horen.
Er werden ook vragen gesteld vanuit het publiek
en na afloop van ons concertje bleven we nog
wat napraten met de bewoners.
Greet heeft ons bedankt voor het concertje en
we ontvingen een roos met een bos bloemen.
Met een goed gevoel reden we vervolgens
huiswaarts.
Ineke Pico

Speel in de wijken
In de Diaconessenkerk van Arnhem is dit jaar
voor het eerst een muziekfestival georganiseerd
onder het motto “speel in de wijken “.
Het toeval wil nu dat een lid van onze
bamboegroep in die omgeving woont.
Het leek hem leuk als wij met onze
bamboegroep daar ook enige stukjes ten
gehore zouden brengen. Zijn voorstel vond bij
ons gelijk bijval en gelukkig was de datum 25
maart ook geen bezwaar.
De te spelen muziek zat al in een boekje dat
Truus voor ons optreden in den Dolder gemaakt
had. Wel moest er nog flink gerepeteerd
worden. s’ Middags om één uur ging het festival
van start met het optreden van de
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muziekvereniging “Eendracht” uit
Schaarsbergen.
Daarna waren er in drie zalen gelijktijdige
optredens van elk twintig minuten. Omdat wij
pas halverwege de middag aan de beurt waren
konden wij genieten van wat anderen ten
gehore brachten.

Na ons optreden, wat overigens snel voorbij
was, stond de volgende deelnemer al in de
startblokken om ook op te treden. Zo konden
alle programma’s vlot worden afgewerkt.
Al met al werd het al gauw tijd om naar Dieren
af te reizen en konden we
terug zien op een
gezellige en mooie
middag.
Kitty Brinkman

Renilde Duif
40 jaar in het
(muziek)vak!
Renilde Duif is binnen het
Gilde geen onbekende.
Velen van ons hebben
composities van haar
gespeeld.
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Denk maar aan de bijlagen 185: Leeuwerik en
De colores, 185A: Zomercanon 186: Het ezeltje,
193: Kleine ezel rood en groen.
Ook was ze vaak staflid in de Meicursus en het
Speelweekend.
Zij heeft schoolmuziek en blokfluit gestudeerd,
volgde arrangeer- en compositielessen en ze is
Gezel van ons Gilde.
Haar 40 jarig jubileum vierde ze op zondag 13
mei met een bijzonder concert van verschillende
van haar composities. Naast een aantal andere
deelnemers was het NPG daarbij natuurlijk
vertegenwoordigd. Corry en Jan de Klepper
speelden 'De Kleppers van Bamboe', het EGTkwartet (Eigenlijk Geen Tijd met Gerdien
Feijten, Maaike Feijten, Helma de Hoop en
Arend Smit) speelde Bezinning.
EGT aangevuld met Corry en Jan de Klepper en
Truus Siddré lieten Water Wind en Wolken
horen en Gerdien Feijten (bamboefluit), Corry
de Klepper (basklarinet) en Nienke van Leijden
(harp) speelden de Sonata Extrema.
Het hele programma werd op zaterdag met
ad hoc zangers en spelers ingestudeerd en op
zondagmiddag ten gehore gebracht.
Het was een heel bijzonder weekend. Zaterdag
werd er hard, maar toch ook ontspannen en
gezellig gewerkt. Renilde had gezorgd dat we
de hele dag te eten en drinken kregen, er kon
bij haar gekampeerd worden, kortom het was
een geweldig weekend dat uitmondde in een
mooi concert in het kerkje in Den Horn.
Renilde, hartelijk gefeliciteerd, we hopen dat je
nog veel muziek voor ons wil componeren!
Truus Siddré

De PR koffer is vernieuwd
Vanaf maart 2010 zijn Gerdien Feijten en
ondergetekende bezig geweest om de inhoud
van de PR koffer in een nieuw jasje te steken.
Allereerst hebben wij gekeken wat er zoal in de
koffer zat.
Het eerste wat opviel waren de folders. Zo kon
het echt niet meer! Met hulp van het bestuur
waren er in september 2010 al geheel
vernieuwde, eigentijdse folders gemaakt.
Ook kwam er een boekenlegger met informatie
over het NPG.
In september 2010 vergaderden Gerdien en ik
tijdens “Start” met Carla Thierry. Zij had allerlei
praktische ideeën voor de PR koffer. Zo bedacht
zij hoe er twee “showtafeltjes” gemaakt konden
worden. Zij wist een heel handige oplossing
voor het maken van een uitneembare standaard
voor de fluiten. Op de bouwcursus in mei 2011
heeft Carla hieraan met mij gewerkt.

Het volgende werkpunt was het informatiebord.

Wat nieuw is
Een uitneembare standaard voor 7 sopraan
“probeerfluiten”.
Hierop komen:
Een sopraan: zonder gaten, met 1 gat, met 3
gaten, met 5 gaten, met alle gaten, een
pentatone fluit en een kleuterdeun fluit.
Een fles alcohol met doekjes om de
probeerfluiten te ontsmetten.
Drie standaards voor een alt, een tenor en een
bas (deze fluiten zijn er alleen om te laten zien).
Er zit nu ook een bas in de PR koffer. Hiervoor
is een koker aanwezig om hem bij het vervoer
te beschermen.
Twee “showtafeltjes”.
Twee aluminiuminformatieborden.
Twee steunen voor de aluminium
informatieborden, (deze zijn ook heel goed
bruikbaar om bladmuziek op te zetten, voor als
je achter je kraam wilt spelen).
Allerlei hoezen om de verschillende onderdelen
in te kunnen opbergen.
Gebruiksaanwijzingen voor het gebruik en
opbergen van de diverse bovengenoemde
onderdelen.

Verder zat er al in:
Een klein standaardje (door Corry
de Klepper gemaakt), waarop
allerlei eenvoudige muziekjes
staan, zodat twee
geïnteresseerden samen kunnen
spelen op de probeerfluiten.
Verschillende bundels met muziek
voor bamboefluiten.
CD’s, die verkocht kunnen worden.
Een CD speler met koptelefoon.
Ritme instrumenten van bamboe.
Op advies van Iris Hos heb ik op de site van
Repos gekeken. Daar konden ze met een nieuw
procedé prachtige borden op een aluminium
plaat maken. Het probleem was nu: wat zet je
op zo’n plaat en hoe kun je je boodschap zo
goed mogelijk over brengen.
Daar heeft het bestuur zich over gebogen en
het resultaat mag er zijn.
Op 27 augustus 2011 hebben wij de vernieuwde
PR koffer in gebruik genomen op de oogstmarkt
van de volkstuinvereniging ATV in Utrecht.

De PR koffer kan geleend worden als iemand
reclame wil maken voor de bamboefluit.
In principe is de koffer te verkrijgen bij Gerdien
Feijten. Haar adres is te vinden in het
BamboefluitNieuws bij Commissies.
We hopen dat velen van jullie enthousiast zijn
geworden. Wellicht is het dé aanleiding om in
jouw buurt, school of vereniging de bamboefluit
te promoten. We horen het graag!
Marlies van Gils
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Verdere informatie over de
Internationale bijeenkomst van de
European Bamboo Society van
17 tot en met 19 augustus
In een vorig nummer deed ik een oproep aan
de leden van het NPG om mee te doen aan de
internationale bijeenkomst van de EBS.
De genodigden bezoeken zaterdag 18 augustus
de grootste bamboetuin, in oppervlakte, van
Nederland in Babberich.
Zij krijgen er een rondleiding of lopen op eigen
houtje. Er zijn kraampjes en partytenten in de
tuin opgesteld. In sommige worden
bamboefietsen, planten en tuingereedschappen
verkocht. Misschien komt er ook een shakuhachi
speelster. Wij hebben daar twee kraampjes
gereserveerd voor het NPG om te bouwen, te
spelen en/of PR te bedrijven.
Het Animatakwartet doet onder andere mee.
Zondagochtend gaat er voor de gasten een
touringcar van Babberich naar Wilhelminaoord
waar een rondleiding door de tuin "Mei Chu"
gegeven wordt. Na afloop hiervan gaat de reis
verder naar de Bamboetuin "De Groene Prins"
in Steenwijkerwold. In deze tuin zijn veel open
plekken met ruimte (tent, kraampjes). Er is ook
een kas waarin een sumi e demonstratie
gehouden wordt (= een manier van O.I.
schilderen). Daar is ook een delegatie van het
NPG aanwezig. We bouwen, spelen of gaan
weer met PR in de weer. Er is op beide locaties
ruimte om eigengemaakte bamboespullen te
verkopen.
We geven geen workshops. Voor elke locatie
hebben zich al genoeg NPG leden opgegeven.
Als je iets specifieks op bamboegebied
beheerst, dat hier niet genoemd is, en je hebt
zin om dat te delen met de leden van de EBS,
dan horen we dat graag.
Het lidmaatschap van de European Bamboo
Society afdeling Nederland is € 35,- per jaar.
Dat is goed om te weten als je op bovenstaande
data misschien ook wel die tuinen wilt bezoeken
en 3x per jaar op de hoogte wilt blijven van het
wel en wee van de bamboes in de wereld,
(maar vooral in Nederland). Losse nummers van
het tijdschrift "Bamboe" kosten € 5,10
Ook staan er elk jaar bamboe snoeicursussen
op het programma, bezoek aan andere tuinen
en korting op de aanschaf van bamboes bij de
aangesloten leveranciers.
Het wordt vast een bijzondere, en als het weer
meewerkt ook nog een stralende, bijeenkomst.
Iris Hos
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Een plan
Het plan speelde al een tijdje door mijn hoofd
en toen het wéér opdook moest er toch maar
eens wat mee gebeuren. Zo terloops dus maar
eens links en rechts dat plan laten vallen. Toen
daar positief op gereageerd werd (negatieve
berichten hoor je pas later….) heb ik het eerst
met het bestuur besproken.
Waar het om gaat is het volgende:
Eind april, begin mei is de meicursus volgend
jaar. Om daar een speciale invulling aan te
geven bedacht ik ruim twee jaar geleden een
vaarvakantie. Ik had daarbij ook al een zeilboot
op het oog: "De Bruinvisch" van Cees Dekker.
Niet zomaar een schip, maar eentje die deel
uitmaakt van ons varend erfgoed, met als
vaargebied onder andere het IJsselmeer en de
Waddenzee.(zie www.bruinvisch.com)
Ik stel mij voor dat we tijdens het zeilen
bouwen of spelen, en aan de wal kleine
concertjes geven en bezienswaardigheden
bezoeken.
Aanlegplaatsen zouden kunnen zijn: Harlingen,
West Terschelling, Vlieland, Oudeschild (Texel),
Den Oever (Wieringen). Dit is slechts een
suggestie, want je bent op het wad afhankelijk
van getijde en wind. Dat houdt in dat de
schipper tot op het laatste moment kan
besluiten iets niet door te laten gaan en er een
andere bestemming voor in de plaats te kiezen.
Daar moet je wel tegen kunnen.
Waar je ook tegen moet kunnen is het gebrek
aan privacy in de nacht. De kooien zijn wel
afgeschermd, maar elke snurk is te horen. Er
zijn 10 eenpersoons- en 4 tweepersoonskooien.
Om in het vooronder te komen moet je goed ter
been zijn. Trap op, trap af.
Ook de temperatuur buiten kan dan nog koud
zijn (binnen snort de kachel). Kortom, alleen
voor mensen die van de natuur houden, niet om
ontberingen geven en van maandag 29 april
vanaf 10 uur tot en met vrijdag 3 mei 16.00 uur
vrij zijn.
De kosten komen maximaal op € 55,- per dag.
Voor dat geld staat er een staf van 3 personen
klaar om te koken, spelen en bouwen, en een
schipper die alles van het wad weet. Een schip
dat als één van de mooiste en oudste geldt met
een authentieke gloeikop motor!
Lijkt dat je in principe leuk? Of heb je nu al zin
om mee te gaan? Geef dat dan zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk 1 juli aan mij door.

Ik doe een eerste inventarisatie en hoop dat er
belangstelling voor is. Degenen die gereageerd
hebben krijgen nader bericht.
Iris Hos
Westerlanderlaan 9
1778 KX Westerland
0227 591820
iris@quant.nl

Internationale
leerkrachtencursus 2013
Met elke maand komt het dichterbij:
de Internationale Leerkrachtencursus.
Deze zal plaatsvinden van
28 juli tot 4 augustus 2013.
Wij (Truus Siddré, Corry de Klepper, Mirte
Lohman en Gerdien Feijten) zijn volop bezig
met het organiseren ervan. Wij vinden het
daarom hoog tijd worden om even wat van ons
te laten horen via het BN.
De locatie is vastgesteld. We gaan naar het
plaatsje Baarlo (dichtbij Venlo), waar een
kasteel ter onzer beschikking zal zijn.
Tijdens de paasdagen dit jaar is hier al een
kleine cursus gehouden. De bevindingen van
ons (deelnemers en staf) hebben erg geholpen
bij het afwegen en verder organiseren van de
internationale cursus op deze locatie.
Iedereen wordt daarvoor bedankt!
Uiteraard willen we een aantrekkelijk aanbod
bieden tijdens deze cursus. We hebben hiervoor
in elk geval al drie professionele muzikanten
bereid gevonden om met ons allen te gaan
werken.
De eerste twee zijn Tom Beets en Joris
Goethem van het Flanders Recorder Quartet uit
België.
Vind je het leuk om wat meer over ze te weten
te komen, dan kun je kijken op:
http://www.flanders-recorder-quartet.be
Daarnaast is ook Spiros Marinis bereid
gevonden. Hij komt uit Griekenland, is
klarinettist, en is bekend binnen het Griekse
Gilde.
We willen graag gezellen met jonge gezinnen,
die vaak met planning van dit soort
evenementen in de knel komen, toch van harte
uitnodigen om wel te komen.
Er is ruimte voor gezinnen binnen de
accommodatie, daarnaast is er mogelijkheid tot

kamperen. Ook is er programma invulling voor
kinderen vanaf 8 jaar tijdens 'kantooruren'.
Naast (basis-)gezellen en aanstaande gezellen
hebben we ook ruimte voor gevorderde spelers.
Extra aantrekkelijk voor deze doelgroep is de
mogelijkheid om met een vast ensemble door
professionele musici te kunnen worden
gecoacht.
Dit is in het kort waarvan we vonden dat we
jullie op de hoogte moesten stellen.
Graag vertellen we jullie in een volgend BN
meer!
Namens het 2013 comité,
Gerdien Feijten

Kruisbessen kwartet
Het Kruisbessen kwartet onder leiding van
Nannie van der Plaats verzorgde op 19 februari
een geanimeerde bamboefluitmiddag voor
bewoners met een verstandelijke beperking in
Salvia in Driebergen-Rijsenburg.

Het kwartet is dringend op zoek naar nieuwe
leden.
Wij spelen wekelijks op vrijdagochtend bij Olga
van Eeden in Bilthoven.
Inlichtingen bij
Rina Teuben – Naber
rinateubennaber@planet.nl

15

Klankkaatser en Duizendfluit in DordtYart in Dordrecht

Duizendfluit in wording

KUNST WERKT
Een tentoonstelling over beweging, verandering en werking.
DordtYart is een internationaal centrum voor hedendaagse kunst dat is gehuisvest in de machinehal
van de voormalige scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht.
In de inspirerende ruimtes van het industriële gebouw kunnen kunstenaars hun werk zowel produceren
als exposeren.
Hans van Koolwijk heeft de Klankkaatser opgesteld.
Voor wie deze geluidssculptuur in 2010 nog niet in Amsterdam heeft gezien een aanrader!
Komende maanden werkt hij aan zijn nieuwe instrument de Duizendfluit, een nieuw werk met heel veel
bamboefluiten, de kans bestaat dat je hem daar treft.
Geopend:

Adres:

woensdag tot en met zondag
10.00 tot 18.00 uur
tot en met 1 oktober 2012
Maasstraat 11
Dordrecht

Kijk voor meer informatie op:
www.dordtyard.nl

REGIO
NOORD
Groningen, Friesland
Drenthe
Anneke Swaak
Aart v.d. Leeuwlaan 10
9721 TG Groningen
T: 050-526 15 60
Engelbert Tiel Groenestege
Meeuwenlaan 62
8601 XS Sneek
T: 0515-336 533

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

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

MIDDEN
Gelderland - West
Utrecht, Het Gooi
Mirte Lohmann
Adres: zie Proef aﬂeggen
Gerdien Feijten
Adres: zie P & R
Contact liefst via e-mail:
bamboeﬂuiten@yahoo.f

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 aan den IJssel
T: 0180-313 806

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

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

Publiciteit & Reclame
Marlies van Gils
Lutsborgsweg 8
9752 VV Haren
T: 050-535 03 08

