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Activiteiten 2014
Zaterdag 5 en 12 april
Zaterdag 12 april
Zondag 27 april t/m vrijdag 2 mei
Zaterdag 2 t/m zaterdag 9 augustus
Vrijdag 8 t/m vrijdag 15 augustus
Zaterdag 4 en 11 oktober
Vrijdag 14 t/m maandag 17 november

Bouwworkshop I
Regio Noord Samenspeldag Marum
Meicursus, Kasteel de Berckt in Baarlo
Muziekvakantieweek I, Sint Odiliënberg
Muziekvakantieweek II Batenburg
Bouwworkshop II
Studieweekend Ensemblespel
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Jubileumweekend
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en verder

Contributieregeling 2014
Individuele leden / contribuanten
Jeugd
Gezinslidmaatschap
Scholen/instellingen
Donateurs

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

IBANnummer: NL50 INGB 002081322
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 2014 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.

2
2
4
5
5
5
6
9
9
9
11
12
13
13
14
15
16
16

Van de redactie
Van de voorzitter(s)
Inzoomen op
Bedankt
Notenkoek
Flashmob Utrecht
Legaten
Jubileumboek
Big Bamboo back in town
Een muzikaal vogelboek
Nivon herfstcursus
In Memoriam
Meicursus
Publiekstrekker
Bouwexperimenten
Dierensymfonie
Samenspeldag Eefde
Samenspeldag in het Noorden

1

Van de redactie

Van de voorzitter(s)
Helaas bereikte ons eind vorig jaar het bericht
dat Noor Roes op 28 november is overleden.
Degenen die in Baarlo waren herinneren zich
vast nog dat Noor daar was en heel erg genoot
van alles. Ze was een vertrouwde figuur op
vele kindercursussen. En terwijl ik dit schrijf
krijg ik het bericht dat Hinne Posthumus na
een korte ziekte op 2 februari is overleden.

Het Gilde is 75 jaar geworden dat is volop
gevierd en herdacht.
Niet alleen het feest zelf maar ook de voorbereidingen hielden veel mensen bezig.
Het Gilde werd op 30 december, de stichtingsdag, op een vrolijke manier onder de aandacht
gebracht met een flashmob in de treinen naar
het station Utrecht Centraal en op het station
zelf. In Barneveld werd op 15 en 16 februari
het jubileum - en jaarvergaderingsweekend
gehouden. Daar werden de winnaars van
de altbouwwedstrijd bekend gemaakt en de
bekroonde composities van de compositiewedstrijd uitgevoerd. Het Jubileumboek “75 jaar
NPG een bijzonder verhaal” werd gepresenteerd en vervolgens uitgedeeld aan de leden
die aanwezig waren. De Big Bamboo reisde
door het hele land in een warme zelfgebreide jas om tijdens het weekend tot klinken te
worden gebracht.
De Dierensymfonie kwam nog een keertje in
de hoofdstad voorbij voordat hij in Barneveld
neerstreek. In dit BN kunt u nagenieten van al
deze gebeurtenissen.
Inmiddels heeft er ook een gedeeltelijke
bestuurswisseling plaatsgevonden. De oude
en nieuwe voorzitter kijken terug en blikken
vooruit.
Iris Hos doet een bouwverslag van haar contrabas zonder kleppen. Dat het een zoektocht
is om de ideale fluit te ontwikkelen blijkt uit
haar bevindingen.
Lees ook de informatie over de Meicursus in
Baarlo waar jong en oud van harte welkom is.
Zoals altijd ontvang ik graag verhalen, verslagen, foto’s en tips die niet alleen voor mij
maar voor alle lezers leuk en interessant zijn.
Noteer 19 mei als datum in de agenda, dat is
de laatste dag waarop kopij voor het zomernummer ingeleverd kan worden.
Veel plezier met het lezen van dit BN.
Marieke Henni
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De jaarvergadering moet nog komen. Dit
wordt mijn laatste voorzittersstukje. Negen
jaar geleden nam ik de hamer van Corry de
Klepper over en nu ga ik hem doorgeven aan
Titia den Haan. Toen ik door Corry gevraagd
werd heb ik heel erg geaarzeld of ik er wel
aan beginnen moest. Ik had veel te danken
aan het Gilde, voelde me er erg thuis, en vond
dat ik daar best wat tegenover kon stellen,
maar het voorzitterschap leek me een brug te
ver. Ik had al een bestuursperiode achter de
rug met Joke Oosterhuis als voorzitter. Zowel
Joke als Corry waren zulke prima en kundige
mensen, wisten veel en namen verstandige
beslissingen. Vooral al de financiële zaken,
subsidies en dergelijke leken me een onbegrijpelijk terrein. Na met Corry en ook Harrie
gesproken te hebben heb ik toch de stap gezet.
En wat bleek? Ik hoefde echt niet alles te weten, ik kon gewoon iedereen van alles vragen
en niemand vond het raar dat ik niet van de
hele geschiedenis van het Gilde op de hoogte
was. Ik kreeg zowel van het bestuur als van
heel veel actieve leden zo’n feed back dat ik
die negen jaar als heel plezierig en waardevol
heb ervaren. Ik heb er enorm veel van geleerd.
We namen besluiten die soms goed en soms
wat minder goed uitpakten, maar altijd samen.
Titia gaat het werk overnemen en dat is goed.
Zij kijkt weer fris tegen alles aan en heeft vast
weer prachtige nieuwe ideeën.
Titia wanneer heb jij kennis gemaakt met
de bamboefluit?
Ik maakte kennis met de bamboefluit door
mijn oudste zoon. Eigenlijk zou hij naar de
muziekschool gaan, maar toen hoorde ik dat
je in ons dorp Nuenen een fluit kon maken
en ook leren bespelen. Dat was het. In 1988
maakte hij een sopraan bij Anny Lankhuyzen
en het jaar daarop begon hij met een alt. Die
was niet af aan het einde van dat seizoen,
maar mijn zoon wilde stoppen. Bouwen vond
hij geweldig, maar het spelen minder. Die alt

heb ik toen afgemaakt in 1989. (Blok)fluiten
vond ik al heel leuk, maar bouwen was nieuw.
In 1990 gingen we met het hele gezin naar de
zomercursus in St.Odiliënberg, waar jij toen
priem was, Truus, met de Vos Reynaerde als
thema. En toen kreeg ik het bamboefluitvirus
echt te pakken. Terugkijkend hebben Anny en
jij er voor gezorgd dat ik de gezelopleiding
ben gaan doen. Een aantal jaren ben ik actief
gezel geweest met bouw- en speelgroepjes
thuis en deelname in de staf bij cursussen.
Vanaf zo'n 10 jaar geleden slokte mijn baan
als intern begeleider op een basisschool veel
van mijn energie op. Toen jij vroeg of ik voorzitter wilde worden van deze geweldige club,
had ik net besloten om met werken te stoppen.
Wat een timing.

blies ik mee met de flashmob. Als dit BN in
de bus ligt is het jubileumweekend voorbij.
Ik deed mee met de première van de Big
Bamboo. Wat opvalt is, dat het Gilde na 75
jaar nog een bruisende club is met enthousiaste, initiatiefrijke mensen. Graag wil ik mijn
steentje bijdragen door het voorzitterschap
van jou over te nemen. Samen met de andere
bestuursleden hoop ik er voor te zorgen, dat
alle activiteiten, al geplande en nog nieuwe,
uitgevoerd kunnen worden onder leiding van
al die talentvolle actieve leden. Wat ik belangrijk vind, is dat het doel van het Gilde: het
bevorderen van het maken en bespelen van
zelfvervaardigde muziekinstrumenten, in het
bijzonder bamboefluiten, voorop blijft staan,
voor oud en jong.

Truus heb jij er al over nagedacht wat je in
al die vrij gekomen uren gaat doen?
Eerlijk gezegd heb ik daar nog geen seconde
over nagedacht. Ik zal vast muziekprojecten
blijven doen. Als ik denk aan de Toverfluit en
nu weer de Dierensymfonie, dat vind ik heerlijk om te doen. Veel mensen de kans geven
om in groter verband samen te spelen. Doordat er steeds weer geroutineerde spelers meedoen krijgen diegenen die wat minder bedreven zijn op de fluit ook de kans om te ervaren
hoe fijn het is om zo met elkaar te musiceren.
Ik ga ook mee naar de Meicursus en naar de
zomercursus in Batenburg, heerlijk als staflid
en niet als priem zoals toen in St.Odiliënberg.
Die keer met de Vos Reinaerde was trouwens de
allereerste keer dat ik een cursus priemde en
wat was ik onzeker en bang dat het niet goed
zou gaan. Daarom vind ik het leuk dat jij juist
daar een goede herinnering aan hebt. Verder
vind ik de gezelopleiding heel erg belangrijk.
Er zijn op dit moment een aantal aanstormende
gezellen. De tijd is voor velen een probleem
en daarom is het goed te bedenken op welke
manier de gezelopleiding zo efficiënt mogelijk
gevolgd kan worden. Zo wil ik in de Meicursus, waar veel aandacht voor opleiding is,
graag hieraan meewerken.

Ik ben het helemaal met je eens Titia, en ik
wens je een heel goede en plezierige voorzitterstijd van deze geweldige club.
Truus Siddré en Titia den Haan

Titia jij bent dit jaar ook bij veel Gilde
activiteiten geweest. De viering van het 75
jarig jubileum staat voor de deur. Hoe kijk
jij daar tegen aan en wat voor activiteiten
vind jij voor het Gilde belangrijk?
Inderdaad, sinds de jaarvergadering van 2013
ben ik deelnemer geweest van het Zeilen op
de Waddenzee, was ik bij Start, heb ik een
paar keer meegedaan met de Dierensymfonie,
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Inzoomen op

Nader kennismaken met Titia den Haan
nieuwe voorzitter van het NPG

Zo zie ik er nu uit. Dit is wat ik nu ben en
doe:
Sinds 1990 ben ik lid, ik ben 60 jaar. Ik ben
echtgenote van Arjaan, moeder van twee
zoons, oma van een kleinzoon. Ik houd van
samen muziek maken, lezen, fietsen, wandelen en tennissen. Ik kan fluiten en bouwen,
maar munt niet uit in het een of het ander. Ik
geef het liefst les aan (jonge) kinderen. Als
elfde in de rij na tien illustere voorzitters,
voel ik me erg „groen”. Wel heb ik de laatste
tien jaar in mijn werk veel ervaring opgedaan
met regelen, plannen, structuur aanbrengen
en overleggen met allerlei partijen. Deze
expertise wil ik graag inzetten om met de hulp
van de andere bestuursleden onze club de
komende jaren te leiden. Ik ga mijn best doen.
Het eerste jaar staat voor mij in het teken van
kennismaken. Ik kom graag langs bij iedereen
die actief is voor ons Gilde, om te beginnen
bij de pijlers waar onze club op drijft: leden
die zorgen voor de ledenadministratie, de
cursusadministratie, het bamboemagazijn, de
winkel en de bibliotheek, de website, het BN
en de PR.
Kort zoom ik in in de tijd, van het heden tot
de tijd dat ik voor het eerst hoorde van de
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bamboefluit.Na het lezen van deze opsomming herinner je je misschien of je mij hebt
ontmoet of juist nog niet. In het stukje van de
voorzitter lees je meer.
2014-2006
Ik speel wekelijks mijn partijtje bamboefluit
onder leiding van Joos Fischer in Nuenen,
samen met Bep de Bruyn, Anny Lankhuijzen,
Ans de Mol en Lien Sijpkes. In 2013 doe ik
mee met activiteiten van ons Gilde. In 2010
neem ik deel aan een klein kampje, Kampinette op Wieringen. In 2008 ben ik er bij op
de Dag van de Bamboefluit in het Muziekgebouw aan ‘t IJ.
2006-2002 Ik ben bestuurslid van het Gilde,
tweede secretaris, onder het voorzitterschap
van Corry de Klepper en later Truus Siddré.
1988-2002 In 1997 word ik gezel, samen met
Hannie Boon, Bernadette Heesbeen, Marieke
Henni, Ans de Mol, Fransje Snoeren en Yvonne
Vinken.

Ik doe mee met diverse jaarvergaderingsweekenden en zomercursussen. In 1990 word
ik leerling van het Gilde. Bij deze doe ik een
oproep aan alle (meer of minder) actieve leden:
Ik zou het heel fijn vinden om een e-mail aan
voorz@bamboefluiten.nl van iedereen die dit
leest te ontvangen met daarin wat je doet (of
deed) voor het Gilde, met een recente foto
waar je goed herkenbaar op staat.
Alvast bedankt.
Titia den Haan

Bedankt

Notenkoek

Ik wil iedereen, bestuur, maar ook alle leden
die mij de afgelopen 9 jaar steunden en hielpen,
bedanken. Nooit heb ik het gevoel gehad iets
alleen te moeten doen.
En dat is nu precies de kracht van ons Gilde

Op veler verzoek geef ik het recept van de
notenkoek die we in de pauze van de jaarvergadering bij de koffie hadden.
Ingrediënten:
150 gram hazelnoten
150 gram walnoten
8 eieren, gesplitst
250 gram suiker
Snufje zout
Verwarm de oven voor op 175 ̊C. Maal de
noten tot een fijn meel. Klop de eidooiers met
de suiker tot een dikke crème.
Klop de eiwitten stijf met een snufje zout.
Spatel de noten en de eiwitten voorzichtig in
de ei crème.
Voor een grote koek: vul een ingevette springvorm (24 cm) en bak ongeveer 1 uur.
Voor kleine koeken: vul ingevette muffinvormpjes en bak de koeken in ongeveer 40
minuten.
Succes en smakelijk eten.
Truus Siddré

Flashmob 30 december 2013

Te gek zijn die bamboefluiters

Op de Stichtingsdag van het Nederlandse
Pijpersgilde, 30 december, kwamen van allerlei kanten een 30-tal leden met de trein naar
Utrecht. Om 12 uur precies liet men in de hal
van het station de bamboefluiten van sopraan
tot en met bas horen, in een uit het hoofd
gespeeld stuk “Lucht” van Wim Burghouwt.
Naast de fluiters waren er ook leden die
filmden of foto’s maakten of flyers uitdeelden.
Dit creatieve idee kwam van Geertje Mak
en werd ten uitvoer gebracht door Marleen
Oosterhuis. Sommige spelers waren in de
trein al begonnen. De leden uit Zuid Holland
speelden “De Scheresliep” uit de Belgian
Folksongs en er werden boekenleggers uitgedeeld. Ook vanuit het Oosten werd zo al in de
trein de bamboefluit onder de aandacht van de
medereizigers gebracht.
Wat zijn we toch een gek stel, het spatte van
de energie. Hans Sluijs trakteerde namens het
Gilde de hele club in het restaurant Zeyn aan

de westkant van het station.
Dit oude mens heeft zo genoten van deze
actie. Ik ben blij dat ik mee deed.
Ita Kloos
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Z

ogenaamd ongemerkt zouden we van alle kanten ineens onze fluiten laten horen. Want zo
werkt een flashmob. Maar omdat een station ook een plaats is om elkaar te ontmoeten, vonden
de meesten van ons dat ze best anderen mochten zoenen, daar op de banken bij de Bruna op
station Utrecht. Tenslotte hadden we elkaar al vier dagen, sinds de repetitie op 27 december,
niet gezien. En we hadden wat te vieren, want het Gilde bestond op de dag af 75 jaar.
Toch kwam voor de argeloze voorbijgangers de Lucht, een deel uit de Vier elementen van Wim
Burghouwt, uit de lucht vallen. Er bleven af en toe mensen staan om te luisteren. De eerste keer
hebben onze toehoorders kunnen zien hoe leuk het is als zo’n dertig bamboefluiters samen spelen,
en kunnen horen hoe moeilijk het is om in een drukke lawaaiige stationshal hetzelfde tempo aan
te houden. De tweede keer dat we er ‘plotseling’ waren, stonden we dichter bij elkaar en ging het
samenspel veel beter. Tijdens het spelen werden boekenleggers van het Gilde uitgedeeld, met een
QR-code erop, waarmee je met je mobiele telefoon direct naar onze site wordt geloodst. Onze
ludieke actie was tenslotte ook bedoeld om mensen warm te laten lopen voor de lustrumviering en
bekendheid te geven aan onze unieke vereniging. En dat werkte: nog dezelfde dag ontving Truus
een mailtje van iemand die genoten had van de flashmob in de trein tussen Gouda en Woerden en
van het spel daarna op station Woerden.
Ondertussen konden we er niet genoeg van krijgen. We speelden op de roltrap op en neer
– geen succes, want we konden elkaar niet horen – in het halletje bij de toiletten, in het restaurant
waar we ‘onze’ verjaardag vierden met taart, op de roltrap van dat restaurant, op de trap van het
conservatorium en in het Pandhof bij de Dom. Overal werden foto’s en filmpjes gemaakt.
Bij een flashmob hoort ook, dat je meteen weer oplost in de massa. Het moge duidelijk zijn, dat dat
nog het minst lukte, op deze vrolijke dag!
Ineke van Gelder

Legaten en Schenkingen
Het NPG is belastingtechnisch gezien een
instelling van algemeen nut (ANBI).
Schenkingen aan onze vereniging zijn
volledig vrijgesteld van schenkings - en
successierecht. Denkt u er eens aan dat
wanneer uw totale giften aan instellingen en
verenigingen hoger zijn dan de drempel (1 %
van uw inkomen), u deze kunt aftrekken voor
de inkomstenbelasting. Raadpleeg uw eigen
belastingadviseur of de toelichting bij uw
aangifte.
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Verslag Jaarvergaderingsweekend 2014
Zaterdag 15 februari was de start van
ons jaarvergaderingsjubileumweekend.
Een extra feestelijk weekend ter ere van
de 75ste verjaardag van het Gilde.
Voor deze gelegenheid was er gekozen
voor Conferentiecentrum De Glind, een
locatie die bijzonder geschikt was om
met zoveel mensen te verblijven en te
musiceren.
Er is dit weekend heel veel muziek gemaakt op verschillende manieren door
mensen van alle leeftijden. Het is mooi
om iedere keer te ervaren dat jong en oud
zoveel plezier met elkaar beleven aan de
muzikale ontmoetingen die mogelijk zijn
binnen onze vereniging. Wat hebben zowel
de kinderen als volwassenen enthousiast
meegedaan aan de workshops die gegeven
werden. Er kon gekozen worden uit het
maken van ritme instrumenten of 1-toons-

kerk ‘s avonds. Aan het eind van de middag is
onder leiding van Truus Siddré de Dierensymfonie van Renilde Duif uitgevoerd door kinderkoor de Ulftse Nachtegalen samen met Annet
Siddré op harp en een voor deze gelegenheid
samengesteld bamboefluit orkest. De samenwerking tussen het kinderkoor en de bamboefluiters
was erg geslaagd. Naast de Dierensymfonie
zijn nog andere liedjes toegevoegd door Mette
Laugs. Jong en oud oefenden daar samen aan
en het publiek werd ermee verrast. Het publiek
kreeg een voorproefje van de Big Bamboo.
Het zag hoe groot een bamboefluit kan zijn en
hoorde wat deze voor een geluid maakt. Het
team dat nodig is om zo’n grote fluit te bespelen
vergt een goede samenwerking en dan is “Altijd
is Kortjakje ziek” een bijzonder liedje om te
horen én te zien. Tijdens deze middag voorstelling kregen we een demonstratie uitvoering van
de workshops klepperen en body percussion.
Tot slot de uitslag van de altfluit bouwwedstrijd,

fluiten waarna ook nog geleerd werd er op
te spelen. Er kon mee gedaan worden aan
de workshops body percussion bij Gerdien
Feijten, zingen en fluiten bij Renilde en
eenvoudig samenspel voor fluiten en andere instrumenten onder leiding van Corry
de Klepper. De ochtend werd door de
Beaufort groep en het Big Bamboo orkest
gebruikt om de uit te voeren stukken met
elkaar door te spelen voor het concert in de

waarover elders in dit BamboefluitNieuws meer
te lezen is. Tussen al deze activiteiten door
werd er prima voor de deelnemers gezorgd. We
werden verwend met allerlei heerlijkheden aan
gezellig gedekte tafels. Deze feestelijke verwennerij werd op zondag voortgezet. Hierbij
wil ik nog de aandacht vestigen op alle keren in
de aanloop naar de jubileumdag, dat we verrast
werden door de vele zelfgebakken 75 cakes van
Truus. Werkelijk overal in het land dook de 75 op!
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et programma voor het jubileumconcert bestond uit de uitvoering van de winnende
composities van de compositiewedstrijd door het Beaufort orkest onder leiding van Els Schreuder. Le Moulin van Renske Verstege, Chaos en Orde van Els Schreuder en Oker van Josje Lodder.
Daarna kreeg Josje de eerste uitgave van haar winnende compositie “Oker” overhandigd. Een verrassend optreden van de jongeren Luuk Linders, Renske Verstege, Richtsje Weinreich en Sjors Verstege, met vier vrolijke stukjes uit “Kermis” van Renilde Duif. Tot slot de compositie “Big Bamboo
back in town” van Ton van der Valk, uitgevoerd door het Big Bamboo String Quartet en het Ad
hoc bamboe orkest, dat speciaal voor dit concert samengesteld is. Hierbij werd de Big Bamboo
statig binnen gebracht en ontdaan van zijn kleurige hoes, die door vele handen gebreid is. Bij een
jubileum hoort ook een herinneringsuitgave en Hans Sluijs heeft voor de leden het boek “Bamboe
klinkt, vijfenzeventig jaar NPG, een bijzonder verhaal” samengesteld. De eerste exemplaren zijn
deze avond uitgereikt en enthousiast ontvangen, waarna de mededeling volgde dat er voor ieder lid
een exemplaar beschikbaar is.
Een bijzondere feestelijke avond, die afgesloten werd met een gezellig samenzijn in de bar van De
Glind, waar diverse fotoboeken ter inzage lagen van activiteiten die in de afgelopen jaren hebben
plaatsgevonden.
Hiermee was het weekend nog niet ten einde gekomen, want uiteindelijk was het een
jaarvergaderingsweekend en deze vergadering was in verband met het jubileum op de zondagochtend geplaatst. De agenda werd gevolgd en na alle officiële punten behandeld te hebben werd de
bestuurswisseling op ludieke wijze gevierd. Met twee toepasselijke liederen, waarbij ieder in de
zaal met behulp van de opgehouden tekst met het refrein mee kon zingen. Richtsje Weinreich nam
afscheid en haar plaats wordt de komende periode ingevuld door Maaike Feijten. De voorzittershamer van Truus Siddré werd overhandigd aan Titia den Haan. Indrukwekkend om tijdens de toespraken die beiden hielden te beseffen hoeveel werk en inzet er gevraagd wordt om onze vereniging
samen met het bestuur voor te zitten. Joke Lodder herinnerde ons eraan dat dit mede mogelijk
gemaakt wordt door een steun van het thuisfront. Daarbij werd gerefereerd aan de vele keren dat de
echtgenoot van Truus is ingeschakeld om te assisteren bij het mogelijk maken van de voorzittersactiviteiten.
Dit memorabele jubileumweekend kunnen we trots bijschrijven in de boeken van onze bamboefluitvereniging: het Nederlandse Pijpersgilde.
Sandra Willeboordse
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vijfenzeventig jaar NPG een bijzonder verhaal
BAMBoE kLINkT
In het jaarvergaderingsweekend van 15 en
16 februari is een mooi jubileumboek gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd tijdens
het jubileumconcert in De Glind aangeboden
aan Ita Kloos. Dit boek is een cadeau aan alle
leden van het Gilde ter gelegenheid van het
75-jarig jubileum.
Alle mensen die het jubileumweekend present
waren hebben een boek in ontvangst genomen.
Sommigen hebben ook exemplaren meegenomen voor niet aanwezige leden die bij hun in
de buurt wonen.
Indien het boek jou nog niet heeft bereikt, hoe
kom je dan alsnog in het bezit ervan?
Het handigst is om contact op te nemen met
je regiovertegenwoordiger of een bestuurder,
commissielid of gezel bij jou in de buurt. Op
verschillende plekken in het land ligt namelijk
een voorraadje jubileumboeken te wachten.
Versturen per post is te kostbaar vanwege het
gewicht (550 gram).
Voor niet-leden is het jubileumboek straks
ook te koop, onder andere in de winkel van
Olga van Eeden. Prijs €10,- exclusief verzendkosten.
Met heel veel genoegen heb ik aan deze
geschiedschrijving gewerkt, met hulp van
Ita Kloos, Rina Teuben, Wim Dussel en vele
anderen.
Ik wens jullie veel lees- en kijkplezier met het
boek.

Erratum jubileumboek
Er staat een storende fout in het jubileumboek
op bladzijde 53 rechts bovenaan waar geschreven wordt over Els Swaak die zich sinds
2000 bezig houdt met arrangeren en componeren voor de bamboefluit.
Dat moet natuurlijk zijn Anneke Swaak.
Zij houdt zich sinds ruim voor 2000 bezig met
arrangeren en componeren.
Hans Sluijs

Big Bamboo back in town

Een muzikaal vogelboek

Big Bamboo back in town is ook in kwartet
uitvoering bij olga van Eeden in de winkel
te koop (voor adres zie omslag).
Omdat het een jubileum uitgave betreft moet
het natuurlijk dit jubileumjaar vaak door
bestaande kwartetten gespeeld worden. Ik doe
dan ook een oproep aan alle te formeren en
bestaande kwartetten.
Ga deze uitdaging aan en laat het resultaat de
volgende jaarvergadering horen.
Dat kan ook een mondeling verslag zijn als
het resultaat nog niet uitvoeringsrijp is, maar
doe er wat mee.

Voor de maandelijkse bamboefluit bijeenkomsten van het Noorden, zorgen Els en Anneke
voor de muziek. Anneke heeft altijd muziek
die past bij de tijd van het jaar.
Laatst verraste ze ons met een prachtige
bundel met allemaal liederen over vogels. Een
bundel van wel 50 bladzijden met muziek
en tekst voor 2, 3 en 4 stemmen. Anneke
heeft alles bewerkt; van volksmelodietjes tot
bijvoorbeeld Schubert, van eenvoudig tot wat
moeilijker.
Geen problemen met omslaan, alles zeer overzichtelijk uitgevoerd.
Een aanrader.

Iris Hos - Engelhart

Toni Weeteling
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Lucht baant zich een weg
Vingers dansen in het rond
Muziek kleurt mijn dag
Deze haiku staat op de alt fluit waarmee Hetty van Geene de eerste prijs gewonnen heeft
Werden er in 2013 tijdens het jaarvergaderingweekeinde bruine altbuizen beschikbaar gesteld, dan is in 2014 de tijd
gekomen om op de eerste dag van het
jubileumjaarvergaderingsweekeinde de tot
alt omgebouwde buizen te beoordelen.
De jury bestaat uit Dorine Maalcke, Iris
Hos, Harrie krens en Luuk Linders en we
hebben er een hele kluif aan.
Tweeëntwintig fluiten worden van een cijfer
voorzien en beoordeeld op:
1. Heldere klank, afwezigheid van ruis (max.
20 pnt)
2. Juiste stemming (max. 20 pnt)
3. Goede afwerking (max. 10 pnt)
4. Onderscheidende versiering (max. 10 pnt)
5. De aanlevering van de fluit (max. 10 pnt)
Uit dit lijstje blijkt dat 70 punten het maximum
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is dat behaald kan worden.
Winnaars
Met een score van 68 heeft de winnares Hetty
van Geene dus een hele prestatie geleverd.
Een goede tweede is Ita Kloos met 58 punten,
terwijl Hannie Kruythof met 57 punten een
derde prijs in de wacht sleept.
Maar daarmee zijn we er nog niet. Er komen
twee eervolle vermeldingen uit de bus. Die
fluiten zijn weliswaar goed gebouwd, maar
lijken niet van het soort dat in 2013 beschikbaar gesteld werd.
En hierbij vergalopperen wij, de jury, ons.
Het blijkt dat de bast van één van de bruine
fluiten er extreem goed afgehaald is, waardoor
het een van nature blonde fluit lijkt met een
gladde finish erover. Niets is minder waar,
waardoor Brigit de Klerk met 60 punten alsnog in de prijzen valt.

De andere eervolle vermelding, en wèl een echte blonde
fluit, blijkt van Loes van Sijll.
En wat een grap dat er ook een goed klinkende sopraan van
het bruine hout gebouwd kan worden. Isa Bierman presteert
het. De fluit wordt aangeleverd in een mooie gevilte hoes.
Prijzen
Er zijn drie prijzen. De meeste winnaars kiezen ervoor om
met elkaar naar het orgel van Roesselare te gaan. Een plaats
in België waar het op drie na grootste bamboe-orgel in de
wereld staat. En natuurlijk hoort bij het dagje uit een concert
op dat orgel.
De bamboetuin in Schellinkhout gaat bezocht worden door
Hetty van Geene, met als extra vijf buizen uit het bamboemagazijn, vrij te kiezen.
En als er dan na afloop iemand op je af komt die zegt:
“Kijk, dit is mijn eerste fluit die ik helemaal alleen gemaakt heb. Er zit nog haast geen geluid in, maar ik heb
doorgezet en tot het einde toe volgehouden. Het is eigenlijk best leuk om te bouwen.” Dan is mijn hele weekeinde
nog mooier dan dat het al was.
De prijswinnaars van de altbouwwedstrijd
Ita Kloos, Hannie Kruythoff en Brigit de
Klerk, en de juryleden Dorine Maalcke,
Luuk Linders en Iris Hos gaan op zaterdag 5
april naar Roeselare om het bamboe-orgel te
bekijken en beluisteren.
De eerste prijswinnares Hetty van Geene
gaat maandag 14 april met jurylid Iris Hos
naar de bamboetuin in Schellinkhout en
zoekt 5 mooie buizen uit in het bamboemagazijn.
Iris Hos - Engelhart

NIVON herfstcursus bamboefluit maken
Een midweekcursus van 20-24 oktober 2014
In deze midweek maak je je eigen bamboefluit
onder de bezielende leiding van Renilde Duif.
Aan het eind van de midweek kunnen we misschien samen fluitspelen op je eigengemaakte
fluit. Ook is er tijd voor ontspanning. Buiten:
wandelen, fietsen (in een prachtige omgeving
vlakbij Bakkeveen), museumbezoek. Binnen:
samen zingen, spelletjes doen, lezen of sporten
in de gymzaal. Het is herfstvakantie en kinderen overnachten gratis dus kom met ouders,
grootouders, andere familie of vrienden.
Prijs voor de workshop, inclusief materiaal,
overnachting, toeristenbelasting en diner op
maandagavond: Nivonleden: € 175,- volwas-

sen, kind € 84,- . Anderen: € 198,- volwassen,
kind € 94,- . Gezinsleden die niet met de workshop meedoen, betalen alleen overnachtingskosten plus diner (€ 12,-) op maandag (verder
zelfverzorging).
Bedlinnen te huur of zelf meenemen. Fietsen
te huur, gymzaal (indien niet verhuurd) vrij te
gebruiken.
De cursus is in het NIVON huis te Allardsoog
Adres: Jarig van de Wielenwei 42
9343 TC Een-West
T:0516-541347
Opgeven en/of informatie bij: Piety van der Veer
T: 06-51549222
E: allardsoog@nivon.nl
Renilde Duijf
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Noor Roes

4 februari 1941 - 28 november 2013

Nawoord:
Noor had nog een artikel willen schrijven
over haar eerste èn haar laatste cursus bij het
Pijpersgilde. Ze wilde dat aan mij dicteren
omdat ik op de computer wat sneller tik.
Helaas is dat er niet meer van gekomen omdat
ze op de zondag waarop we dat zouden doen
- achteraf de zondag vóór haar overlijden niet meer aanspreekbaar was.
Nettie Roes.

Hinne Posthumus
22 december1934 – 2 februari 2014

Lieve Noor,
Je hebt ons na de gezellige dagen in augustus
2013 in Baarlo wel heel snel verlaten.
Gelukkig merkte ik, dat je tijdens de cursus
erg genoot en volop kon musiceren. We hadden
het zo druk, dat er nauwelijks tijd was om
wat herinneringen uit te wisselen. Door jouw
heengaan komen die gezamenlijke belevenissen tijdens de vele jeugdcursussen van het
Gilde naar boven. Bladerend in mijn fotoalbum stuit ik het eerst op Bladel 1981. Op
de terugreis naar Veendam zijn Janny en ik
nog in Eerbeek bij jou en je moeder op visite
geweest. We hebben samen veel bamboe
activiteiten beleefd. Met jou maakten Wil van
der Zwet, Ans Bahlman, Rolf Koster (panfluit) en Cees van Dam onze staf compleet. Ik
kan me niet herinneren dat we ooit problemen
hadden. De samenstelling van de staf voor
die vele kindercursussen van het Gilde ging
bijna vanzelf. Naast Bladel was Lievelde
voor ons ook een “heilig” oord. Onze ploeg
was zo hecht, dat we in Veendam bij Cees en
Wim een weekendreünie organiseerden. Zo’n
samenkomst gebeurde ook nog eens bij Wil
in Noordwijk aan Zee.Voor mij ben je “onze
Noor” met je rust, gulle lach en donkere stem.
Een onvergetelijk geschenk. Dank je wel.
Wim Dussel
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Op 2 februari 2014 is Hinne Posthumus
overleden. Voor velen een zeer onverwachte
mededeling. In de herinnering zo’n vitale,
sportieve man zo opeens uit het leven weg.
Op 8 februari vond de crematieplechtigheid
plaats in het Crematorium te Amersfoort. Ik
belde hem altijd op zijn verjaardag omdat
hij op dezelfde dag jarig was als ik. Toen ik
hem in december belde vertelde hij, dat hij
afgelopen zomer een lelijke val had gemaakt
met een mountainbike tocht door de bossen
met zijn zoon Axel. Na dat ongeluk is hij gaan
“kwakkelen” met zijn gezondheid, hij bleek
uiteindelijk een kanker gekregen te hebben,
die hem fataal is geworden. Er was enorm
veel belangstelling in het Crematorium.
In de toespraken kregen we een beeld van de
diverse kwaliteiten van Hinne. Zijn muzikaliteit, zijn hartelijkheid, zijn kunst om vrienden

te maken, zijn interesse voor filosofie, zijn
trouw aan de familie. Hinne en Karin leefden
de laatste tijd gescheiden. Hinne in Amersfoort in een appartement, Karin in Duitsland
bij dochter Clairike. Maar met hoogtijdagen van het Gilde zagen we ze allebei. Het
koor uit Austerlitz, waar Hinne nog altijd in
meezong, heeft een lied gezongen en Clairike
ondersteund in haar solo. Bij het afscheid, alle
mensen lopend langs de kist, klonk de tenorbamboefluit (door mij bespeeld).
Afwisselend de Pastourelle uit de 12e eeuw
en het Arise van de Zuni Indianen met improvisatie daartussen. De foto van Hinne die op
de kaart stond geeft een mooi beeld van deze
energieke mens. We zullen hem missen.
Ita Kloos

De Meicursus
Tijdens het jaarvergaderingsweekeinde sprak
ik diverse mensen die plannen hebben om
deze cursus in Baarlo mee te gaan maken.
Met de herinneringen aan een heerlijke cursus
afgelopen zomer nog vers in het geheugen is
het ook makkelijker om je voor te stellen, wat
je daar zoal kunt verwachten.
Een stevige staf staat klaar om allerlei interessante onderwerpen aan te dragen: Truus
Siddré, Renilde Duif, Josje Lodder, Ineke van
Gelder, Hetty van Geene, Gerdien Feijten en
Corry de Klepper zijn bereid om één of meer
staftaken op zich te nemen.
op de menukaart:
Wie intensief met de gezelopleiding aan de
slag wil, kan zijn hart ophalen: AMV-training,
bouwlessen, spellessen (desgewenst privélessen), didactieklessen en les in dirigeren.
Op zondagmiddag, voorafgaand aan de start
van de cursus, kun je een proeftentamen AMV
doen, zodat je weet hoe je ervoor staat.
In tegenstelling tot wat abusievelijk in de
cursusfolder vermeld staat: kinderen zijn van
harte welkom.
Wél moeten de ouders zelf op hen letten
buiten de cursusuren en ‘s avonds, maar in
de cursusuren overdag kunnen de kinderen
kiezen uit een aantal activiteiten, onder andere
een fluit bouwen en bespelen, knutselactiviteiten en sport- en spel uurtjes.
Gasten die kiezen voor mee kamperen of mee
logeren zijn ook welkom. En desgewenst kun-

nen zij zich inschrijven voor een kennismaking met leuke Gilde activiteiten, zoals meezingen in het koor, een eerste fluit bouwen, of
meedoen aan de afwisselende workshops.
Voor onze doorgewinterde deelnemers staan
er naast orkest, koor en bouwklassen ook
niveauspel, decoratielessen en ritmetraining
in het aanbod. En hoe meer mensen er komen,
hoe uitgebreider het aanbod aan activiteiten
gerealiseerd kan worden.
Kijk in de cursusfolder voor de verschillende
differentiaties in verblijfsmogelijkheden en
daarmee samenhangende kosten (van kamperen met zelfverzorging tot overnachten in een
éénpersoonskamer met uitstekend verzorgde
maaltijden).Wie kiest voor alleen het verblijf
in deze bamboe omgeving betaalt de basisprijs.Wie meer wil, betaalt meer, naar rato van
het aantal gekozen onderdelen.
Op onze website www.bamboefluiten.nl vind
je een uitgebreid overzicht van de verschillende prijzen.
De cursus start op zondagavond, na de
maaltijd (een warme maaltijd in het kasteel
nuttigen behoort tot de opties), zodat we op
maandagochtend meteen van start kunnen
gaan.Vrijdagochtend is de cursus afgelopen.
Stel je eigen pakket samen, en kom genieten.
Corry de Klepper

Publiekstrekker
op vrijdagavond 30 januari waren we uitgenodigd om de klantenavond bij natuurwinkel Erica in Zutphen op te luisteren met
bamboefluitmuziek.
Onder enthousiaste leiding van Willemien
Rouwenhorst hebben we vooraf flink geoefend voor dit optreden. Met z’n vijven
speelden we in drie sessies van een half uurtje
voor het winkelend publiek. Op ons programma stonden onder andere “Tollite hostias” van
Camille Saint-Saëns en “There is a tavern in
the town” van Anneke Swaak.
We vonden het een heel sfeervol optreden,
al zaten we wegens chronisch ruimtegebrek
wat verscholen achter de gojibessen. Het was
lekker druk in de winkel en er kwamen veel
positieve reacties van de klanten. Ook de winkelmedewerkers waren positief, het luisteren
was gelukkig goed te combineren met het
shoppen.
Ria Zoerink
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BOUWExPERIMENTEN
“Ik houd jullie op de hoogte” zei ik in het
vorige “BamboefluitNieuws”. Waarvan ook
alweer?
Het ging over de uitbreiding van nog een toon
bij de gesloten fluit. “Een extended closed
pipe” om het maar eens begrijpelijk te zeggen.
Het idee was om het gat in de onderkant van
de fluit niet met een kurk te sluiten, maar met
een klep.
Om dat te kunnen bewerkstelligen moest de
onder plaat van mijn sub-contrabas vervangen
worden waarin het gat meer naar de rand geplaatst was. Want het was de bedoeling dat de
linker pink die de klep zou moeten bedienen.
De bediening van de klep zou dus het hoekje
om moeten gaan.
Ik had bij de vorige open bodemplaat gefloten
en dat klonk als een mooie decime.

vervolg

verdieping in een nieuwe bodem gemaakt, er
weer opgelijmd en een deel van een schapenvacht gesplitst.

kLEP MAkEN
Voor het maken van een klep las ik in het
boek van Jan Bouterse over blokfluiten en ik
haalde mijn oude barokhobo tevoorschijn, die
messing kleppen heeft.
Ik maakte een grote klep van messingplaat,
rondom enige millimeters groter dan het gat
zelf en zaagde het met de figuurzaag uit en
modelleerde het met de vijl. De bodemplaat
was van multiplex en door op de plaats van de
klep precies één laagje met een beiteltje weg
te halen, werd de plaats iets verdiept voor het
messing. Jan Bouterse adviseert als kleppakking schapenleer (pakking is materiaal voor
een luchtdichte afsluiting). En geloof het of
niet, ik had enige dagen eerder een oude schapenvacht afgedankt, die nu uitstekend van pas
kwam. Door het leer te splijten, zodat het de
helft dunner werd (de lagen voorzichtig van
elkaar trekken) had ik een prachtige pakking.
Toen pas bedacht ik dat ik nog helemaal niet
geluisterd had naar de toon. Het gat in de
nieuwe bodemplaat was weliswaar anders van
vorm, maar wat oppervlakte betreft leek het
even groot als het oude, dus vol vertrouwen
blies ik. Ja, er klonk duidelijk een hogere
toon, maar géén hele toon hoger. Slechts een
halve toon zou ik op deze wijze kunnen toevoegen aan de fluit. Wat een teleurstelling.
Was het al dat werk waard geweest? Voor
nauwelijks meer dan een halve toon een klep
gemaakt, oude bodem verwijderd, gat met
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Na de teleurstelling kwam het volgende
proces op gang. Hoe groot zou het gat moeten
zijn om een hele toon hoger te worden? Ik
sprak mijzelf toe: “Ga nu eerst maar eens dat
gat zo groot maken dat er een echte decime
klinkt. Maar zou het gat niet te groot worden
om goed te kunnen sluiten? Dat zien we dan
wel weer”. Dus ga ik verder aan de slag en
hoop op een goed resultaat. Maar zelfs dingen
die mislukken zijn het waard opgeschreven te
worden om weer anderen ervoor te behoeden
niet dezelfde fouten te maken. Ik hoop dat er
een positief vervolg komt.
Iris Hos - Engelhart

Dierensymfonie in Amsterdam
25 januari werd in Nieuw Vredenburgh de Dierensymfonie van Renilde opgevoerd
Klaartje Gisolf van het Activiteitencentrum
was erg enthousiast en had dit voor ons Gilde
geregeld. Al voor 10 uur was Truus Siddré in
de Tuinzaal waar we konden oefenen, druk
in de weer met koffie zetten. Het was daar al
lekker warm. Een goede temperatuur voor
al die sopranen, alten, tenoren en bassen; en
natuurlijk ook voor de harp die Annet Siddré
ging bespelen.

de uitvoering hadden ze hun mooiste kleren
aangetrokken. Ze werden gebracht door hun
ouders die later zouden terugkomen om als
publiek te luisteren naar de voorstelling. De
rest van het publiek werd gevormd door bewoners en bezoekers van het verzorgingshuis
van Cordaan en van de aanleunwoningen bij
Nieuw Vredenburgh. Een talrijk en gemêleerd
gezelschap. Het zingen en spelen samen ging

Om erin te komen
speelden we allereerst
de Windsong. Een
melodieuze inkomer
voor tenor- en basfluiten. Met ongeveer 25
mensen speelden we
dit. Onderwijl kwamen
er nog wat laatkomers
binnen zodat we met
een flinke club als
zoemende muggen
aan de Dierensymfonie konden beginnen.
De moeder van de
duizendpoot kwam
erbij, en zeven muizen
op een rij. Vervolgens
nog zeven kippen, de
pinguins en de giraf.
De moeilijke stukjes
herhaalden we enkele
keren en vooral de solo
partijen waren sterk.
Na de lunch kwam al
snel de dirigente van
het kinderkoor van de Geert Grote school,
een Vrije School, uit Amsterdam binnen. Dit
is Ineke van Gelder en zolang de kinderen
er nog niet waren, zong zij de liedjes mee
tijdens ons fluitconcert. Zo kregen wij een
idee van hoe het geheel zou worden. Alles
viel nu een beetje op zijn plaats. Vooral
voor sommigen die dit stuk voor het eerst
speelden. Even later kwamen de 35 kinderen
van het kinderkoor. Het waren kinderen van
drie groepen van de basisschool die zich
hier vrijwillig voor hadden opgegeven en
na schooltijd samen hadden geoefend. Voor

prima. Voorafgaand aan de voorstelling had
Truus Siddré het publiek nog iets verteld over
het zelf bouwen van fluiten en de activiteiten
van het Gilde. Annet speelde op de harp en de
kinderen vonden dit zo mooi, daar wilden ze
ook allemaal wel even op spelen.
Voor ondergetekende was het een thuiswedstrijd, want ik woon in een van die aanleun
woningen. En van de bewoners heb ik gehoord
dat ze er erg van genoten hebben. Dus, misschien weer tot een volgende keer.
Helma Stroomer
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Verslag van de samenspeldag in Eefde op 18 januari

onnig weer, en mooie dag om te gaan spelen in Eefde, vlakbij Zutphen. In een ruim gelegen vroegere boerderij zijn we te gast bij Willemien Rouwenhorst. Samen met Carla Thierry
verzorgt ze deze samenspeldag. De opkomst is goed, we passen precies met z’n allen in de
huiskamer.Carla bereidt ons voor op de moeilijke ritmes in de te spelen muziek door middel van
stappen en klappen. Soms best moeilijk om benen, handen en stem los van elkaar te besturen, maar
het helpt om de ritmes in je “lijf” te gaan voelen. We gaan dit keer uit de bijlagen spelen nummer
234 a, A canoa virou, een Braziliaans lied, bewerkt door Ineke van Gelder. We spreken af waar
er adem gehaald moet worden zodat we dit op hetzelfde moment doen. Het arrangement van Elly
Laugs over de aspecten van het circus, nummer 226 is leuk om te spelen. Je hoort in de bewerking
van Corry de Klepper de aankondiging van het begin van het spektakel in de muziek: Hooggeëerd
publiek. Tollite hostias van Camille Saint-Saëns, op de achterkant van nummer 233 heeft een hoge
sopraanpartij, met een extended sopraan te spelen. Op bijlage nummer 231 staan delen uit de Watermusic van G.F. Händel, arrangement van Matthias Sars. De onderste partij is een kwartbas. Mooi
zo’n lage fluit als stevige ondergrond erbij. In de pauze, wandelen we naar de Gorsselse hei, even
genieten van het zonnetje. Hierna spelen we alle stukken nog een keer door. Het was een leuke
geslaagde dag met veel muziekplezier. Willemien en Carla, bedankt en graag tot de volgende keer.
Wies van Zalk

Samenspeldag in het Noorden
Dit jaar zijn wij aan de beurt om de samenspeldag van het Noorden, Noord Holland, Friesland en
Groningen/Drente te organiseren.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Meenemen:
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zaterdag 12 april 2014
11.00- 16.00 uur, vanaf
10.30 uur is koffie/thee klaar
Romaanse kerkje van
Marum, Noorderringweg 41
fluiten en muziekstandaard,
eigen brood voor de lunch,
wij zorgen voor de soep

Kosten:

€ 4.- voor de muziekbundel

Opgeven:

vóór 4 april bij
Anneke Swaak
Aart v.d. Leeuwlaan 10
9721 TG Groningen
T: 050-5261 560
E: ahswaak@ hetnet.nl

Regio

NOORD
Groningen, Friesland
Drenthe
Anneke Swaak
Aart v.d. Leeuwlaan 10
9721 TG Groningen
T: 050-526 15 60
Regio Friesland
VACATURE
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

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

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
Regio Noord - Brabant
VACATURE
Wilma Stultiëns
Schaapsweg 25
6077 CD St. Odiliënberg
T: 0475-533 332

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

Publiciteit &
Reclame
Marlies van Gils
Vondellaan 10-6
9752 EC Haren
T: 050-535 03 08

Cursus
Administratie

Janny Sluijs
Vikingrade 46
2912 PM
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-313 745
IBAN:
NL60INGB0003503647

