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Bestuur
Voorzitter

Titia den Haan
Barisakker 104
5672 VB Nuenen
T: 040-283 50 56
E: voorz@bamboefluiten.nl

Secretaris

Carla Schuurs-Wijnen
Hoefblad 23
2742 DX Waddinxveen
T: 0182-615 813
E: secretariaat@bamboefluiten.nl

Penningmeester

Hans Sluijs
Vikingrade 46, 2912 PM
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-313 745

Vice voorzitter
Annie Beulen
Aalsburg 12-39
6602 TE Wychen
T: 024-645 68 12

2e Secretaris

Maaike Feijten
Slangenburg 37
3772 LR Barneveld
T: 0342-49 16 19

Beheer
Materialen &
gereedschap

Bibliotheek

Muziekboeken te leen bij
Truus Siddré-van Geer
P. van Anrooylaan 5
6952 CW Dieren
T: 0313-416 650

Te leen bij
Hans Siddré
P. van Anrooylaan 5
6952 CW Dieren
T: 0313-416 650

Bamboemagazijn

Verkoop van bamboe en vijltjes
Iris Hos
Westerlanderlaan 9
1778 KX Westerland
T: 0227–591 820

Gilde winkel

Verkoop bladmuziek en
snuisterijen
Olga van Eeden
Dudokkwartier 5
3723 AV Bilthoven
T: 030-2283756
Rekeningnummer:
NL39 INGB 0751 6955 80
T.n.v. Olga van Eeden
Winkel NPG

Proef afleggen
Mirte Lohmann
Nijenheim 3324
3704 SE Zeist
T: 030-877 88 36

Foto archief

Rina Teuben-Naber
Nijenheim 21-16
3704 AK Zeist
T: 030-695 61 35

Website

Jan de Klepper
Schoolstraat 22
2912 CR
Nieuwerkerk aan de IJssel
T: 0180 313806
E: jan.de.klepper@gmail.com

Archief

Wim Dussel
Borgerspark 67
9642 LL Veendam
T:0598 630348
E: wimdussel@wimdussel.nl

Activiteiten 2015
Bijscholingsdag Ritme
Jaarvergaderingsweekend
Bouwworkshop I
Meicursus
Muziekvakantieweek I Sint Odiliënberg
Muziekvakantieweek II, Batenburg
Bouwworkshop II
Studieweekend ensemblespel

7 februari
14 en 15 maart
11 en 18 april
3 mei t/m 8 mei
1 augustus t/m 8 augustus
7 augustus t/m 14 augustus
3 en 10 oktober
13 november tot 16 november
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Colofon
Winternummer 62e jaargang nr. 1- 2015
BamboefluitNieuws is een uitgave van
bamboefluitvereniging: het Nederlandse
Pijpersgilde en verschijnt vier keer per jaar.
Het blad is gratis voor leden en contribuanten.
Website: www.bamboefluiten.nl
Redactie en lay-out: Marieke Henni
Vormgeving omslag: Lydia Hoogland
Foto omslag: Arjaan den Haan
Aanleveren kopij: voor het lentenummer
vóór 20 februari 2015 bij de redactie.
Bij voorkeur per e-mail naar:
mariekehenni@brinkkemper.eu
Marieke Henni
Eosstraat 326
1076 DR Amsterdam
T: 020-673 57 91
Drukwerk en distributie:
Drukkerij Paswerk
Ledenadministratie: Wil van den Berg
Kleine Vinkstraat 36
2912 AG Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-315 336
Contributieregeling 2015
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 2015 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

Ik wens iedereen een gezond en gelukkig 2015.

Wat is er zoal gebeurd na het herfstnummer
van het BN?
Laten we beginnen met droevige berichten.
Marleen Oosterhuis kreeg bericht van overlijden van Elly Kool. Ze was jarenlang deelneemster van de Odiliënberg-zomercursussen.
Elders in dit nummer schrijft Marieke Henni
een in memoriam over haar. Wil van den Berg
ontving een overlijdensbericht van Anne-Mieke
Gramberg uit Haarlem. Zij was al geruime tijd
ziek.
Op 20 september jongstleden kwamen een
twintigtal actieve leden (meesters, gezellen,
commissieleden, bestuur en dergelijke) bij elkaar op de START vergadering van ons Gilde.
Het was een inspirerende bijeenkomst, waarin
de aanwezigen ideeën en plannen uitwisselden
over de kwaliteit van het bouwen, het spelen
en de opleiding, over projecten en cursussen,
over communicatie en PR en over de regio’s
nu, volgend jaar en in de komende vijf jaar.
Het bestuur zal een en ander uitwerken in het
beleidsplan 2015-2020. In de jaarvergadering
van 14 maart 2015 horen jullie daar meer
over.
De PR-commissie is onlangs bij elkaar
geweest, uitgebreid met de redacteur van het
BN, de webmaster en twee bestuursleden.
Ook dit was een waardevolle bijeenkomst.
Het is heel verhelderend om vanuit verschillende invalshoeken te horen wat men onder
andere vindt wat er op de website moet en wat
juist in het BN. We zijn bezig met een afgeschermde omgeving op onze website, waarop
alleen leden toegang hebben, en niet het hele
‘world wide web’.
Verder is er een tekst gemaakt over het gebruik
van foto’s in het BN op de website en in wervingsfolders (zie elders in dit BN).
En wat staat er zoal te gebeuren?
Bij het schrijven van dit stukje moet het Studieweekend Ensemblespel in Steenwijk nog
plaatsvinden op 15 en 16 november. Verder in
het verschiet ligt het Jaarvergaderingsweekend
op 14 en 15 maart 2015, waarover meer in dit
BN. Samen met dit BN komt ook de nieuwe
Activiteitenfolder uit. Wacht niet te lang met
inschrijven voor de diverse aantrekkelijke
cursussen, want vol is vol.
Hopelijk zien we velen van jullie in
Lage Vuursche 14 en 15 maart.

Marieke Henni

Titia den Haan

Voor u ligt de 62e jaargang van het BN, de
muziekbijlage, de activiteitenfolder 2015,
het contributiestrookje en het opgavestrookje
voor de Jaarvergadering. Een dik pakket om
goed door te nemen en te bewaren.
Dit nummer heeft een nieuw omslag met een
foto die Arjaan den Haan maakte van een fluit
van Truus ten Cate. De vormgeving van de
activiteitenfolder en de buitenkant van het BN
staan op naam van Lydia Hoogland. Achter
de schermen is er door verschillende mensen
hard gewerkt.
Er wordt ook meegedacht over het BN. Dat
blijkt uit mailtjes die ik af en toe binnenkrijg.
Dat heeft geleid tot een andere losse adresdrager in de enveloppe. Nu kan de enveloppe
zonder de adresgegevens gerecycled worden.
Jongeren die geen abonnement op het BN
hebben kunnen het digitaal toegestuurd krijgen
of het op de website lezen.
In dit nummer vindt u alle informatie over de
Jaarvergadering. Bewaar het goed en neem
het mee naar het Jaarvergaderingsweekend.
Ik heb Rineke Marwitz geïnterviewd en
vanwege de grote afstand tussen haar en mijn
woonplaats gebruik gemaakt van de digitale
snelweg.
Uit het buitenland kwam nog een reactie op
het overlijden van Mies Hulsman.
Lees de aankondiging van de Bijscholingsdag Ritme en de Meicursus goed, en bedenk
hoe leuk het is om daaraan mee te doen.
Als u dit BN krijgt zijn de Sint en zijn gekleurde pieten weer vertrokken en staat de Kerst
voor de deur. Tijd om samen te genieten van
het uitvoeren van en luisteren naar muziek die
bij het einde van het jaar horen.
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Instemming
gebruik cursusfoto’s
Tijdens cursussen en andere activiteiten
van het NPG worden foto’s gemaakt.
Een zorgvuldige selectie van deze foto’s
kan worden gebruikt voor cursusverslagen
in het BamboefluitNieuws, op de website
en/of in een wervingsfolder van het NPG.
Het verenigingsbestuur gaat ervan uit dat u
met inschrijving/deelname aan de cursus/
activiteit akkoord gaat met genoemd gebruik van foto’s.
Mocht u bezwaren hebben of een bepaald
voorbehoud, wilt u hiervan dan melding
maken bij de cursusleiding.
.

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.

Kennisgeving van de Jaarvergadering van
Bamboefluit vereniging het Nederlandse Pijpersgilde
op zaterdag 14 maart 2015 om 14.00 uur in
het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opening, vaststellen agenda
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 16 maart 2014 in Barneveld *)
Jaarverslag 2014 **)
Financieel verslag 2014 **)
Verslag van de financiële controlecommissie over het boekjaar 2014
Benoeming van de financiële controlecommissie voor 2015
Werkplan van het bestuur voor 2015
Beleidsplan 2015 – 2020
Aangepaste begroting voor 2015
Voorlopige begroting voor 2016
Vaststellen van de contributie voor 2016
Werkprogramma van de diverse commissies en werkgroepen
Rondvraag
Sluiting

Toelichting
*) Elders in dit BN te lezen
**) Vooraf op te vragen bij het secretariaat
Er zijn dit keer geen bestuursverkiezingen, alle bestuursleden blijven komend jaar aan.
Titia den Haan
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Het is een Nivonhuis, prachtig gelegen in de
bossen van de Lage Vuursche.
Er zijn voornamelijk 2 persoonskamers,
enkele 3 + 4 persoonskamers. Wastafels op
de kamer, douche en toilet op de gang. Het is
toegankelijk voor rolstoelen. Er zijn kussens
en dekbedden. Dekbedhoes, onderlaken, sloop
en handdoeken zelf meenemen. Een linnenset
is te huur voor € 7,00. Graag bestellen bij de
aanmelding, afrekenen bij het huis. Slaapkamers moeten zondag om 10.00 uur leeg zijn.

In het weekend van 14 - 15
maart 2015 zal er weer een jaarvergadering gehouden worden in
het Koos Vorrinkhuis in
Lage Vuursche.
De organisatie wordt gedaan
door regio Noord.

Het tHemA Is VOGeLs.
Het programma ziet er als volgt uit:
ZAteRDAG 14 mAARt
Vanaf 10.00 uur aankomst, koffie/thee, kamer
zoeken
10.30 - 11.00 u inleiding met Marlies (woordje) en muziek (Renilde, Josje en Gerdien)
11.00 - 12.15 u groot samenspel
12.30 - 13.30 u lunch
14.00 - 17.30 u jaarvergadering met optreden
van de jubilerende Beaufortgroep
18.00 u - warm eten
19.45 - 20.00 u koffie
20.30 - 21.30 u avondprogramma met workshops speksteen, schilderen, vogelfluitjes,
kraanvogels vouwen. Lopend musiceren.
21.30 u bar open
ZONDAG 15 mAARt
Vanaf 8.00 uur ontbijt
9.30 - 11.00 u musiceren in kleine groepjes:
trio’s, kwartetten en solospel (moderne technieken)
11.00 – 11.30 u koffie/thee
11.30 – 12.30 u koor
12.30 u lunch
14.00 – 15.30 u groot samenspel (presentatie)
Afsluiten met thee en vertrek
ADRes
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Koos Vorrinkhuis
Koudelaan 16
3749 AM Lage Vuursche
T: 035 – 666 83 05

Routebeschrijving met eigen vervoer:
Hilversum/Utrecht of Utrecht/Hilversum A27:
Afslag 32 Bilthoven. Op de N 234 borden
Lage Vuursche volgen. Amsterdam/Amersfoort A1: afslag 10 Soest, daarna borden
richting Lage Vuursche volgen. Utrecht /
Amersfoort A 28: afslag 3 Den Dolder, daarna
borden richting Soest/Lage Vuursche volgen
N238/N234.
met openbaar vervoer:
trein
Vanaf Utrecht of Amersfoort naar station Den
Dolder of Bilthoven. Vanaf station Den Dolder met lijnbus 59, vanaf station Bilthoven
met regiotaxi. Vanaf Utrecht of Hilversum
naar Hollandsche Rading, vandaar door het
bos wandelen naar Lage Vuursche, looptijd
ongeveer 30 minuten.
Lijnbus 59 van Connexion: Vanaf Hilversum CS naar Zeist met lijnbus 59 naar Lage
Vuursche halte Dorpsstraat. Dan is het nog
350 meter lopen. Vanaf Zeist en Den Dolder met lijnbus 59 richting Hilversum, halte
Dorpsstraat.
Helaas rijden er geen bussen op zondagen.
We moeten het vervoer dan onderling regelen.
Kosten: Deelname aan het hele weekend kost
€ 70,- (jongeren beneden 27 jaar € 35,-).
Een dag kost €30,In speciale gevallen is reductie mogelijk.
Opgave: Dit kan via de website of met
het formulier in het BN. Bij aanmelding het hele bedrag overmaken op
NL60INGB0003503647 t.n.v. NPG Cursusadministratie te Nieuwerkerk aan de IJssel.
meenemen.
Muziekstandaard, bamboefluiten, beddengoed
(zie boven), toiletspullen.

Aanmelden vóór 15 februari
Renilde Duijf

Notulen 76ste
Jaarvergadering
Bamboefluit vereniging
„Het NPG”
Datum: 16-02-2014
Aanwezig: 50 leden.
Afwezig met bericht: Maxi Joustra, Corrie
van ’t Spijker, Margreet Koetsier, Marieke
Henni, Mirte Lohmann.

1.Welkom en opening

Om 10.00 uur wordt door de voorzitter Truus
Siddré de vergadering geopend. Het is de
76ste vergadering waarin we terugkijken op
een heel inspirerend jaar. Een zeer geslaagde
Internationale Leerkrachten cursus in Baarlo,
waar met meer mogelijkheden kon worden
ingeschreven voor groot en klein, veel ingestudeerde nieuwe muziek, een zeil-bouw-fluit
week in mei en op 30 december een flashmob op het station in Utrecht voor ons
75 jarige jubileum.
Het bestuur wordt voorgesteld:
Truus Siddré (voorzitter),
Hans Sluys (penningmeester),
Carla Schuurs (secretaris),
Annie Beulen (lid en notulist),
Richtsje Weinreich (lid).
De agenda wordt vastgesteld met een kleine
wijziging in de volgorde:
de punten 12 en 13 worden omgedraaid.

2. mededelingen en ingekomen stukken
Overleden: in 2013: Antien Dresscher, Anneke Schaafsma, Elly Thomassen, Vree Ruitenbeek, Noor Roes, in Denemarken Val Nielbo.
In 2014: Hinne Posthumus, Gerrit Tegelaar.

Uit Engeland is een felicitatie ontvangen voor
onze 75ste verjaardag van Dorothy Senior.

3. Notulen vorige vergadering d.d. 16
maart 2013 te Wijk aan Zee
Bij de benoeming van de kascommissie is een
fout gemaakt. Aangezien Marlies van Gils
al lid van de commissie is kan ze niet reserve zijn. Marleen Oosterhuis meldt zich als
reserve-lid.
De datum van de vorige vergadering ont-

breekt, 16 maart 2013 in Wijk aan Zee.
Op pagina 6: jaarrente is een bedrag van
€ 4200,00; daarmee wordt bedoeld de opbrengst in de vorm van rente en koerswinst.
Het is geen jaarlijkse rente, maar de opbrengst
van één jaar; 2012.
De notulen worden goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2013

Het noordelijk samenspel was onder leiding
van Iris Hos. Anneke Swaak had het verslag
gemaakt.
Leden: er zijn 2 oud-leden opnieuw lid geworden. We zijn nieuwsgierig wie dat zijn.
Bij cursusactiviteiten staat het jubileum vermeld en de flash-mob in Utrecht.
De vergadering keurt het jaarverslag van 2013
goed.

5. Financieel verslag

Dit is een heel goed jaar geweest: positief
resultaat van € 4800,Er was begroot om quitte te spelen maar
door de goed bezochte cursussen (zeilcursus,
Odiliënberg, Internationale cursus met 130
bezoekers en de Speelcursus) en de ontvangen
subsidies kon 2013 met een positief resultaat
worden afgesloten.
De post subsidies van € 10.000 in 2013 bestaat uit een bijdrage van het Vriendenfonds
van € 4.000 en een bijdrage van het VSB
fonds van € 6000,- voor het jubileum.
Het positieve resultaat over 2013 vertaalt zich
in de balans: het eigen vermogen groeit van
€ 51.000 per eind 2012 naar bijna € 56.000
per eind 2013. We zijn financieel gezond.
De uitgaven voor het jubileumboek komen in
het verslag van 2014.
De compositie van Ton van der Valk is wel
betaald en zit in die post voorbereiding jubileum van €7800,-.
De winkel heeft goed gedraaid. Er kwam
€ 1100,- naar de algemene rekening. Dit is
verwerkt onder het kopje diverse baten (totaalbedrag € 1500,- ).
Een en ander geeft een gezond beeld van ons
gilde.
Naast de financiën heeft Hans Sluijs de samenstelling van het jubileumboek overgenomen van Charlotte Faber die dit wegens ziekte
niet verder kon afmaken. Met Charlotte gaat
het beter. Het was een hele klus: Hans sloot
zich op de zolder op, dook in het van Wim
Dussel geleende archief, belde en interviewde en hoorde mooie anekdotes. Vervolgens

5

maakte hij een keuze en het resultaat van al
deze inspanningen is een prachtig jubileumboek geworden. Voor alle leden beschikbaar.
Het mag dan zijn hobby zijn, wij zijn hem
dankbaar.

6. Verslag van de financiële controle
commissie over het boekjaar 2013

Marlies van Gils en Carla Thierry zitten in de
kascommissie en hebben bij Hans Sluijs de
boeken gecontroleerd. Deze waren met grote
nauwkeurigheid bijgehouden. Overeenkomstig het advies van de kascommissie keurt de
vergadering de jaarstukken goed en verleent
decharge aan het bestuur.

7. Benoeming financiële controlecommissie 2014

Bamboo en een post voor 25 jaar Beaufort.
Subsidies van het Vriendenfonds (€ 4000,-) en
het Bernhard Cultuurfonds (€ 5000,-).
Deze laatste wordt in 2014 bijgeboekt nadat
alle uitgaven zijn gecontroleerd.
De contributies zijn in 2013 lager dan begroot. Hiervoor zijn 2 oorzaken te noemen:
minder opzeggingen en vroeg betalen waardoor er € 5,- korting wordt gegeven. Toch
hebben we 24 nieuwe leden maar die betalen
pas in 2014. Als 2014 loopt zoals nu verwacht
wordt dan zullen er geen extra uitgaven nodig
zijn. De aangepaste begroting 2104 wordt
door de vergadering goedgekeurd.

10. Voorlopige begroting 2015

Carla Thierry stapt uit de commissie. Marlies
van Gils en Marleen Oosterhuis worden benoemd als lid en Hanny Ros als reserve lid.

In 2015 viert het Beaufort-orkest zijn 25 jarig
jubileum. De vergadering besluit dat hiervoor
€ 700,- in de begroting wordt opgenomen.
De aangepaste voorlopige begroting 2015
wordt goedgekeurd.

8. Werkplan bestuur 2014/2015

11. Vaststellen contributie 2015

Het beleidsplan van dit bestuur loopt tot 2015.
Het nieuwe bestuur zal een nieuw beleidsplan
maken tot 2020.
Ons gilde heeft ANBI status. Daardoor kunnen leden die iets aan goede doelen schenken
en boven de 1% van het inkomen komen dit
opvoeren bij de aftrek van de inkomstenbelasting. Schenkingen aan onze vereniging
zijn volledig vrijgesteld van schenkings- en
successierecht.
Een landelijke cursus in Baarlo is naast de
andere cursussen.
Het jubileum van de Beaufortgroep zal aandacht krijgen.
Niet op de vergadering besproken:
Enkele plannen van het bestuur:
- het organiseren van nieuwe kortlopende
projecten
- het organiseren van projecten voor kinderen
richting scholen

9. Aangepaste begroting 2014

Wat cursussen betreft wordt dit een regulier
jaar. Baarlo was groots, maar in 2014 wordt
deze weer op de gebruikelijke wijze georganiseerd.
Er is voor 2014 een post van € 7000,- opgenomen voor het jubileum: het jubileumboek,
kosten van het bijzondere jaarvergaderingsweekend in de Glind met de vele jubileumactiviteiten op zaterdag, de kosten van de
strijkers toegevoegd aan het orkest van de Big
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De contributie wordt niet verhoogd.
Er wordt van gedachten gewisseld over kortere termijn van betalen. Vroeger was het 1
april en nu 1 maart. Voor deze datum betalen
betekent € 5,- korting. De betalingstermijn
van maart tot juli zou verkort kunnen worden.
Over automatisch afschrijven zijn de meningen verdeeld. Komend jaar verder uitdiepen.
Risico is dat gelden wegvallen van mensen
die zo nu en dan meer (willen) betalen. Zelf
jaarlijkse betaling in roosteren bij internetbankieren is ook een mogelijkheid. Het bestuur
zal de mogelijkheden verder onderzoeken en
in de volgende jaarvergadering hierop terugkomen.

12. Werkprogramma commissies en
regionale werkgroepen

In het noorden wordt weer een samenspeldag
gehouden waar naast uit de regio iedereen
welkom is.
De Big Bamboo zou vaker gespeeld moeten
worden. Er is een 4-stemmige versie zonder
violen. Ook Oker is in de winkel te koop.
Margreet Koetsier is geen regiovertegenwoordiger meer. Zij krijgt een blijvend groentje.
Dorine Maalcke doet dit jaar rustig aan, geen
commissies.
Nieuwe vertegenwoordigers zijn hard nodig.
De leden worden uitgenodigd om hun voelhorens uit te zetten.
De jubileum commissie heeft dit weekend
georganiseerd.

Voor 2015 gaat het noorden het jaarvergaderingsweekend organiseren.
De Baarlo commissie wordt opgeheven. Daar
Truus hier bij hoort, neemt Titia den Haan
het stokje even over. Truus Siddré, Corry de
Klepper, Gerdien Feijten en virtueel Mirte
Lohmann krijgen een gouden medaille omgehangen. (Op dit moment zijn de Olympische
Winterspelen aan de gang).

de ledenadministratie, het bouwmagazijn, de
redactie BN en de winkel.

14. Rondvraag

Met dank wordt er afscheid genomen van
Richtsje. We zingen haar uit volle borst toe.
Er zijn geen tegenkandidaten. Maaike Feijten
is benoemd als lid van bestuur en neemt daarom plaats achter de tafel.
Na 9 jaar zit de termijn voor Truus als voorzitter van ons gilde erop.
Hans neemt het woord. Namens de vergadering en het bestuur bedankt hij Truus voor
haar inzet. Ook Hans Siddré wordt hier in
betrokken, want het is teamwork
Het bestuur zingt haar toe:”Komt luister naar

Corry de Klepper: Het orgeltje stond in
Baarlo. Welke regio wil het orgeltje met boek
erbij?
De meicursus wordt in Baarlo gehouden. Iedereen die wil kan inschrijven per onderdeel,
per onderdeel wordt er betaald. Het is een
breed opgezette cursus.
Renilde Duif: Het fotoarchief is in handen bij
Rina met heel veel mooie boeken. Graag wil
Renilde makkelijker toegang krijgen op de digitale weergave, bijvoorbeeld haar foto’s van
meester worden heeft ze niet kunnen vinden.
Het bestuur gaat zich hierover buigen.
Anneke Pannekoek: Is er in het Gilde een beleid ten aanzien van muziek die vrij komt bij
verhuizing, opruiming van zolders of iets
dergelijks. In de versnipperaar kan nog altijd.
Bestuur: Dit komt niet altijd bij ons terecht,
maar het belandt in de winkel 2de hands boe-

dit lied”.Presenten worden aangereikt: een
fotoalbum met complimenten door de jaren
heen verzameld en een lamp met muzieklijnen en noten.
Truus bedankt iedereen.
Titia krijgt uit handen van Truus de hamer
overhandigd. Ook heeft Truus een kaars ontstoken om symbolisch het licht door te geven
en om het vuur brandend te houden.
Titia bedankt de vergadering voor het gestelde
vertrouwen.
Als haar eerste daden zal zij hernieuwd
kennismaken met commissies en de regio’s
bezoeken. Ook zal zij bijzondere aandacht
besteden aan de pijlers van het Gilde, zoals

ken of bij aanstaande gezellen.
Iris Hos: De jury heeft besloten om de altfluitbouwster met eervolle vermelding toch
mee te nemen naar Rousselaere.
Dorine Maalcke: Degenen die hebben mee
gebreid aan de fluitenzak voor de Big Bamboo krijgen allemaal een zakje met zaadjes
voor de tuin. Met dank.
Anneke Swaak: Degenen die komen fluiten in
Maren worden gevraagd zich aan te melden in
verband met stoelen en koffie en zo.
Is het mogelijk om de bijlagen op de website
te zetten? Bestuur: wordt aan gewerkt.
Een tas met fluiten en kurken van Ton Zonneveld staat er om dingen uit te zoeken.

13. Bestuursverkiezing

Het nieuwe bestuur
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Wilma Stultiëns: nodigt Titia uit om te komen.
Ita Kloos: dankt het bestuur voor het vele
werk dat wordt gedaan. Een Grand-Merci
voor de eerstvolgende vergadering.
Hetty van Geene: de speelgroepen op de website zijn moeilijk te vinden.
Bestuur: Er wordt aan gewerkt.
Joke Lodder: dankt Hans Siddré met een fles
wijn. En de oogst van Baarlo is jam geworden
en voor Truus.
Miep Reijs: heeft een garage waar voorraad
van het Gilde staat opgeslagen op een stellingkast van 3m L - 2m H - 0.60m D.
Wie wil dit overnemen vanwege een mogelijke verhuizing?
Titia: Marieke Henni vraagt wie er een stukje
over Hinne kan schrijven. Ita neemt dit op
zich. En over dit weekend wordt door Sandra
Willeboordse verslag gedaan.

15. sluiting

Om 12.15 uur wordt de vergadering gesloten.
Carla Schuurs

Website
Op de website vindt u de meest recente informatie over activiteiten in het Gilde.
Ook staan daarop de prijslijsten van het bamboe, de vijltjes en de kurken en waar deze te
bestellen zijn.
En weet u hoe u gereedschap of bladmuziek
kunt lenen en bij wie u daarvoor moet zijn?
De Gildewinkel heeft ook een prachtig
overzicht van wat daar te koop is, namelijk
bladmuziek en muzikale snuisterijen.
Dan zijn er nog allerlei reizende attributen
zoals het bamboe orgel, het reisspinet, het
Orff instrumentarium, de P.R.koffer. Omdat
deze niet allemaal een vaste woon- of verblijfplaats hebben kunt u op de website zien waar
zij zich bevinden.
Het is natuurlijk wel belangrijk dat als ze ergens verblijven dit ook bij Jan de Klepper die
de website beheert bekend wordt gemaakt.
Kijk regelmatig op de website voor het laatste
nieuws.
www.bamboefluiten.nl
Marieke Henni
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Zevende Jaargang
Het eerste Pijpersnieuws dat ik maakte was
het tweede nummer in 2009 met alle verhalen van de Dag van de Bamboefluit.
Wat onwennig begon ik met een Word-programma waarvan ik nog niet alle mogelijkheden kende of onder de knie had.
Vanaf het begin vond ik het iedere keer een
uitdaging om op tijd het BamboefluitNieuws,
zoals het inmiddels heet, naar de drukker te
sturen. Artikeltjes verzamelen, mensen achter
hun broek aanzitten, goede foto’s vinden en
dan van alle toegezonden ingrediënten een
tijdschrift samenstellen.
Vier keer per jaar kan ik rondom het verschijnen van het BN niet op vakantie, maar
er blijven nog zoveel andere weken over
om dat wel te doen. Vier keer per jaar lees
ik als eerste de tekst en zie ik als eerste de
foto’s ver voordat het als een kant en klaar
pakketje in de brievenbus valt. Inmiddels kan
ik goed overweg met Word en werk ik met
het opmaakprogramma InDesign waarmee
mooiere en betere resultaten te halen zijn.
Ik mocht daarvoor van het bestuur zelfs een
korte cursus volgen. Het PN kreeg niet alleen
een nieuwe naam en een gekleurd omslag het
kreeg mijn eigen stijl.
Nog steeds vind ik het leuk om het BN
gedrukt in handen te hebben. Als ik de zes
jaargangen bekijk zie ik de veranderingen
waarvan sommige vanzelfsprekend gingen en
waarvan enkele moeilijker waren dan dat ik
dacht. Voor het ongeoefende oog is dat allemaal onzichtbaar. Het BN is nu ook digitaal
te lezen waarbij de tekst en illustraties op de
computer kunnen worden uitvergroot.
Dit BN is het eerste nummer van mijn
zevende jaargang. Ik vind het een mooi
moment om aan het eind van dit jaar het
stokje over te dragen.
Daarvoor zoek ik een (of meerdere)
enthousiaste redacteur/redactrice die bij
het derde en vierde nummer meekijkt en
meewerkt, en een keertje meegaat naar de
drukkerij om te zien hoe het drukproces
verloopt.
Ik hoop dat er iemand is dit werk van me
in 2016 over gaat nemen en er net zoveel
plezier aan gaat beleven als ik dat nu doe.
Marieke Henni

ELLy KOOL 1938–2014
In 1995 leerde ik Elly Kool kennen. Zij zat
op de Joke Smitschool in Amsterdam bij
Joke Oosterhuis in de klas en volgde het vak
muziek. Ik was bezig met de gezelopleiding
en had leerlingen nodig. Elly werd mijn eerste
leerling. Samen met nog twee anderen bouwde zij wekelijks aan een sopraan en leerde

erop spelen. Ze werkte geconcentreerd aan
een stevige buis die een mooie heldere klank
kreeg en prachtig was afgewerkt. Ze was zeer
muzikaal en kon op het gehoor de juiste tonen
zuiver uitvijlen.
Het blazen was voor Elly, een talentvolle
pianiste, even wennen. Maar na wat oefenen
kreeg ze de techniek te pakken en wist ze al
snel ook de juiste grepen te vinden.
We speelden iedere week samen en spraken
gekscherend af goed te oefenen voor
Koninginnedag. Dan zouden we toch minstens in het Vondelpark gaan optreden.
Tijdens de Meicursus in 1996 in Orvelte
werd ze geïnstalleerd, haar eerste openbare
optreden. Samen met Ineke Bantjes en Greet
Serrier vormde ze later een trio. Er werd serieus gemusiceerd maar ook veel en smakelijk
gelachen.
Jaarlijks ging Elly met Ineke en Greet naar
St.Odiliënberg waar ze aan nieuwe fluiten
bouwden, en niet onbelangrijk, de bar runden.
De hele fluitenfamilie werd in een keurige
hockeytas vervoerd, steeds kwam er een
andere fluit bij.
Na ongeveer tien jaar les zijn we gestopt.
Af en toe kwam ik Elly ergens in de stad of
tijdens een Gildebijeenkomst tegen. Haar
gezondheid werd minder. Ze had haar fluiten
weggeven aan een speelgroep.
Op 1 november is ze overleden, haar fluiten
zullen blijven klinken.
Marieke Henni

IN MEMORIAM MIES HULSMAN
J’ai bien connu Mies Hulsman. J’ai découvert sa riche personnalité lors de cours de jeunes à Thonon, en France, en 1978, puis à Sorengo en Suisse en 1979. Je faisais partie de l’équipe d’encadrement et j’ai pu apprécier comment Mies réglait les petits problèmes qui pouvaient se présenter avec
une grande sagesse et beaucoup d’humanité.
L’été 1979 j’ai construit une grande basse en plastique sous la direction de Mies au cours de professeurs de Graz en Autriche. Nous n’avions pas eu le temps d’achever cette construction expérimentale et nous étions un petit groupe (dont Rose-Mary et Bernhard Wyss) à nous retrouver chez Mies
l’année suivante pour finir nos instruments. Nous avons passé un bien agréable séjour à Bentveld.
J’ai par la suite retrouvé Mies à tous les cours internationaux, la dernière fois à Zuoz, en Engadine,
en 1996. Mies ne jouait plus alors, elle a même vendu ses partitions et celles que j’ai achetées sont
pour moi un précieux souvenir.
Mies n’était pas seulement une excellente musicienne et une grande pédagogue. Elle dessinait aussi
et j’ai une série de cartes, datant de 1991, avec des dessins de fins et élégants voiliers.
Mies avait des talents multiples, j’avais une grande admiration pour elle et j’ai été bien triste
d’apprendre sa disparition.
Madeleine Biron
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RINeKe mARWItZ
mijn grootste drijfveer was, en is nog steeds, om anderen te laten
beleven wat samen musiceren is, zoals ik dat zelf ook ervaar
Na het lezen van de informatie die over jouw
muzikale carrière is te vinden begon het me
aardig te duizelen. Laten we bij het begin
beginnen.
Kom je uit een muzikale familie en hoe en
wanneer ben je met muziek maken begonnen?
In ons gezin was muziek maken heel belangrijk. Mijn moeder speelde redelijk goed
piano, mijn vader niet praktiserend, maar wel
stimulerend. Met mijn bijna vier jaar oudere
broer heb ik als kind en jongere eindeloos
samen gemusiceerd. Mijn opa’s aan beide
kanten waren heel muzikaal, wat ook bij mijn
tante Ita Kloos-Marwitz (zus van mijn vader)
duidelijk tot uiting is gekomen.
Wat was het eerste instrument dat je bespeelde en waarom juist dat instrument?
Ik weet nog dat ik als kleuter een soort klokkenspelletje kreeg (ik heb het nog steeds),
waar ik liedjes op probeerde te spelen. Ik
werd boos wanneer dat niet goed lukte, niet
wetende dat het een diatonisch instrument
was, waar geen verhoogde tonen op gespeeld
konden worden.
Met zeven jaar ben ik begonnen met blokfluitlessen van mijn eigen juf van de tweede
en derde klas lagere school, Hanneke Meijer.
Mijn broer speelde al drie jaar en het was
logisch dat ik dat ook ging doen. Ik kon me
goed aan hem optrekken en na ruim een jaar
speelde ik al samen in een ensemble.
ergens in die periode ben je met de bamboefluit in aanraking gekomen. Waar en
wanneer was dat en hoe kwam dat?
Via Ita ben ik al heel jong in aanraking gekomen met de bamboefluit, maar uiteindelijk
hebben mijn ouders de keuze voor blokfluit
gemaakt. En dat heeft ook ‘goed uitgepakt’.
Bij wie heb je eerste fluit(en) gebouwd en
heb je die nog steeds?
In 1979 heb ik in de meicursus mijn eerste
sopraan gebouwd, ik denk bij Thea van der
Drift, het jaar daarna ook een alt. Ik heb ze
nog steeds en speel er af en toe op. De tenor
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waar ik ooit aan begonnen ben heeft het helaas niet tot een einde als fluit gebracht.
Bij Joke Oosterhuis heb ik de start van de
gezelopleiding meegemaakt, maar ik ben
iemand die direct wil kunnen muziek maken
en het bouwen interesseerde mij niet echt, dus
die opleiding heb ik niet af gemaakt.
Heeft de bamboefluit een rol gespeeld in je
keuze voor latere instrumenten?
Direct niet, maar de zachte warme klank vind
ik nog steeds erg mooi. Op mijn klarinet probeer ik datzelfde ook te bereiken, maar of dat
door de bamboefluit komt?
Je speelt een grote hoeveelheid verschillende soorten instrumenten. Hoe is het verder
gegaan na dat eerste instrument.
Na zes jaar blokfluitles ben ik overgestapt op
dwarsfluit, met Abbie de Quant en Thijs van
Leer als voorbeelden. Dit ging zo vlot dat ik
na twee jaar als vijftienjarige ben aangenomen voor de vooropleiding van het conservatorium. Daar kwam verplicht piano spelen bij,
zodat ik daar toen aan begonnen ben. Toen ik
zeventien was, erfde ik uit de familie van mijn

moeder een oude viool, want ik ‘deed immers
iets met muziek’. Tja, toen ben ik ook vioolles
gaan nemen.
Maar al die jaren ben ik blokfluit blijven spelen en nog steeds is dit het instrument waar ik
mee kan lezen en schrijven.
Waar komt die nieuwsgierigheid naar al
die instrumenten vandaan?
Waar mijn nieuwsgierigheid vandaan komt
weet ik niet. Altijd heb ik alle instrumenten
willen uitproberen. Ik kan heel goed observeren en dan is de stap naar het zelf doen niet
groot. Technisch begrijp ik heel snel hoe een
instrument werkt en door goed te kijken kan
ik het meestal wel nadoen.
Heb je een voorkeur voor een bepaald
instrument?
Jazeker, ten eerste ben ik een echte ‘blazer’,
dus met blaasinstrumenten kan ik mij het
beste uitdrukken. Via de omweg van saxofoon
ben ik uiteindelijk klarinet gaan spelen, vanwege mijn voorliefde voor muziek uit Turkije,
Macedonië en de Klezmermuziek. Nu speel ik
onder andere klarinet in het Drents Klezmer
Trio. Dit instrument komt heel dicht bij mijn
innerlijke gevoel van wat ik met muziek wil
kunnen uitdrukken. Ooit heeft Paul Leenhouts
(Loeki Stardust Kwartet) over mijn blokfluitspel tegen mij gezegd: ‘Bij jou klinkt de
muziek die je wilt laten horen, maar je hoort
niet meer dat het een blokfluit is.’ Voor mij
was dit een groot compliment.
Was de stap om naar het conservatorium in
Utrecht te gaan een logische stap voor je of
een eigenlijk ‘niet anders kunnen’?
Mijn ouders hebben mij gestimuleerd naar het
conservatorium te gaan, ik wist niet beter of
ik zou dat aan doen. Ik had ook niet geweten
wat ik anders had moeten doen.
Schoolmuziek, blokfluit en koordirectie en
bijvak orkestdirectie, een soort alleseter?
De keuze voor schoolmuziek is een hele bewuste geweest. Naarmate ik meer dwarsfluit
studeerde, merkte ik dat dit niet was wat ik
wilde. Ook de blokfluitstudie heb ik uiteindelijk niet afgemaakt. Mijn grootste drijfveer
was, en is nog steeds, om anderen te laten
beleven wat samen musiceren is, zoals ik dat
zelf ook ervaar. Net als ikzelf in de Huismuziekcursussen, waar ik vanaf mijn dertiende
jaar naar toe ging, het samen musiceren had
ontdekt, wilde ik dat ook overbrengen. Daar-

om ook mijn keuze om later koordirectie te
gaan studeren.
Hoe is het verder gegaan na het conservatorium, wat ben je nog meer gaan doen?
Na mijn studies ben ik aan verschillende muziekscholen/centra voor de kunsten verbonden
geweest als docent AMV, samenspel en koorscholing. Ook heb ik als consulent muziek en
vakleerkracht muziek voor het basisonderwijs
gewerkt. En natuurlijk heb ik als koordirigent
veel verschillende koren onder mijn handen
gehad. Zowel klassieke, als ook veel wereldmuziekkoren en nu al jarenlang theaterkoren.
Al gauw bemerkte ik dat organiseren mij goed
ligt en dat ik ook een mening had over hoe
een muziekschool zou moeten werken. Dit
heeft geresulteerd in een ontwikkeling als beleidsmaker. Eerst als locatieleider in Rhoon en
Poortugaal. Na mijn verhuizing naar Drenthe
als directeur van Muziekschool Hunsingo in
Noord Groningen en Manager kunst, cultuur
en educatie bij CQ Centrum voor de kunsten
in Emmen. Helaas is CQ deze zomer failliet
gegaan. Samen met enkele collega’s heb ik
echter het initiatief genomen tot de oprichting
van een nieuwe Stichting, De Kunstbeweging.
Daarvan ben ik vanaf de start op 1 september
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jongstleden directeur. We richten ons volledig
op het adviseren en ontwikkelen van cultuur
educatie binnen het onderwijs en de amateurkunst.
Daarnaast dirigeer ik nog een koor, speel ik
klarinet in het Drents Klezmer Trio, contrabas
en basgitaar in Big Band Coevorden. Ik geef
cursussen koordirectie aan vakmusici en ook
aan amateurdirigenten. En ik geniet samen
met mijn vrouw Conny Timmermans van
onze grote en mooie tuin in Drenthe.
Wat zou je nu nog willen doen?
In 2013 heb ik de post HBO opleiding tot
professioneel coach afgerond, wat mij veel
brengt in mijn werk als directeur. Daarmee
wil ik ook als coach aan het werk gaan. Voorlopig heb ik mijn handen vol genoeg om mijn
toekomst mee te vullen.
Als je later oud bent en niet meer zelf
muziek kunt maken hoe ziet je leven er dan
uit?
Dan ga ik heerlijk luisteren naar muziek en
ervaren hoe anderen genieten van het musiceren. En ik denk dat ik ook heel veel tijd zal
doorbrengen in de tuin.
Naschrift van Rineke
Wanneer ik het zo lees is het inderdaad een
waslijst aan diverse activiteiten. Maar de
rode draad door dit alles heen is mijn liefde
voor het werken met mensen. Dat ik dit voornamelijk via de muziek heb gedaan is omdat
muziek een wezenlijk deel van mijzelf is. Het
is mooi wanneer je dat wat je lief is kunt
combineren en integreren in een gelukkig
bestaan.
Marieke Henni

Nieuw Adres?
Ik heb het BN retour gekregen van:
Anna Riemersma-Hoekstra.
Met de mededeling: Verhuisd.
Het BN werd altijd gestuurd naar:
Saxenburgerstraat 14-1, 1054 KR Amsterdam.
Het lukt mij niet achter haar nieuwe verblijfplaats te komen.
Wie kan mij helpen?
Je kan dit mailen naar : kl.v.wberg@online.nl
Wil van den Berg
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Bijscholingsdag
Beste vrijeschoolleerkrachten en (a.s.)
(basis)gezellen:
Graag nodigen wij je uit voor een inspirerende bijscholingsdag in het kader van
muzieklessen, op zaterdag 7 februari 2015.
De dag wordt georganiseerd voor zowel (a.s.)
(basis)gezellen van de bamboefluitvereniging
als voor leerkrachten die werkzaam zijn in het
basisonderwijs aan Vrije Scholen.
Wij zullen deze dag onder leiding van twee
docenten praktisch bezig zijn met het werken
met Ritme met groepen.
‘s Ochtends gaan we met Anna Schellekens
(leerkracht aan de Geert Grooteschool) vooral
aan de slag met bodypercussie en in de middag werken we met Corry de Klepper (leerkracht van het Gilde) met boomwhackers.
Tevens zullen er ritme-instrumenten van bamboe aanwezig zijn die wellicht in de workshops
gebruikt worden. Bouwpakketten van diezelfde
instrumenten zijn te koop.
Programma
10.00-10.30 u
10.30-11.30 u
11.30-12.15 u
12.15-13.00 u
13.00-13.30 u
13.30-14.15 u
14.15 u

aankomst en koffie
workshop o.l.v. Anna
uitwerken van een opdracht
lunch
presentatie van uitwerkingen
workshop o.l.v. Corry
thee en vertrek

Adres:

Geert Grooteschool
Hygiëaplein 47
1076 RS Amsterdam
(linker trap, 1e verdieping)
Kosten:
€ 10,De organisatie zorgt voor thee, koffie en soep.
Gelieve zelf een lunch mee te nemen.
Wij heten je van harte welkom en zouden
graag van tevoren weten dat je komt.
Aanmelden:
voor 30 januari bij Maaike
t: 06-26 79 42 28
e: maaikef@zonnet.nl
Met het oog op de kosten laten we het van het
aantal aanmeldingen afhangen of de dag door
zal gaan. Aanmelding is daarom tot op zekere
hoogte bindend.
Namens de opleidingscommissie van bamboefluitvereniging het Nederlands Pijpersgilde,
Ineke van Gelder en Maaike Feijten.

FuReNOKWARtet
Het toppunt van genoegen bij het spelen op de bamboefluiten

De oproep van Marieke om te schrijven over
een kwartet doet mij de pen grijpen. Ik heb
immers als geen ander kunnen genieten van
dit fenomeen. Het is bekend in de muziekwereld, dat het kwartetspelen een toppunt van
het genieten van muziek kan opleveren. Hoeveel strijkkwartetten zijn er gecomponeerd,
ook combinaties van allerlei andere instrumenten zijn overbekend. Het spelen in kwartet
scherpt je gehoor voor zuiverheid enorm en
het samen aan een muziekstuk werken om het
mooi te krijgen is een verrijkende ervaring.
In de bamboefluiterij is het al gauw een
uitdaging om een kwartet te vormen, juist
omdat we alle vier de soorten fluiten maken
en bespelen. Ik heb het voorrecht genoten om
deel uit te maken van het Furenokwartet en
daar wil ik graag wat over vertellen, ook over
wat er daarna kwam.
Het Fureno ontstond naar aanleiding van
het 40-jarig jubileum van het NPG in 1978
dat uitgebreid gevierd is in het Kontakt der
Kontinenten bij Amersfoort. Truus ten Cate
was daar de grote” inspirator” van. Zij heeft
allerlei componisten uitgenodigd om voor
de bamboefluiten te schrijven. Dat dit een
geweldige schat aan muziek heeft opgeleverd is inmiddels overbekend. Badings (hij
had er zoveel plezier in dat hij niet meer kon
stoppen), Albert de Klerk, Herman Strategier,
Jurriaan Andriessen (geen kwartet maar trio
met gitaar), Wilfred Renemann (een trio met
basgamba).

Huisconcertje 1991

Na het prachtige feest kwam de behoefte om
een langspeelplaat te maken van onder andere
die composities. Een ensemble bestaande uit
Truus ten Cate (sopraan), Josje Lodder (alt),
Ita Kloos (tenor ), Peter Hoogerheide (bas)
en met medewerking van Ineke van Gelder
(sopranino), Floor Derksen (basgamba), Nine
Kwint (harp) Irène Schipper (zang) ging aan
het werk. Blokfluitiste Gerdien Tanja gaf
muzikale adviezen .
De plaat werd opgenomen in Utrecht in de
Maria Minor op 2 en 3 juni 1981. Tea van
der Drift maakte de mooie illustraties van
onze koppen voor de platenhoes. De plaat is
inmiddels op CD verschenen onder de toen al
gemaakte titel: “Bamboe Klinkt”. De behoefte
bleef om door te gaan met een kwartet dat
onze prachtige muziek blijvend zou laten
klinken. Zo is het Furenokwartet van start
gegaan: Ineke van Gelder wilde graag mee
blijven doen en ging sopraan spelen, Joke
Oosterhuis de alt, ik bleef op de tenor spelen
en Truus de bas. De naam Fureno heeft Truus
bedacht. Zij las het verhaal over de Japanse
familie Fureno, die zich aan het bamboe vast
bond toen er een geweldige storm losbrak.
Bomen ontwortelden, vele families kamen
om, maar de familie Fureno werd gered door
het buigend, maar niet brekend bamboe. Zo
heeft het kwartet bestaan totdat Ineke en Joke
wilden stoppen. Ze hadden allebei een drukke
studie en een baan. We speelden iedere week
op diverse locaties. In 1996 heeft het kwartet
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voor het laatst opgetreden tijdens de internationale cursus in Zuoz (Zwitserland), inmiddels bekend
van de diverse optredens in de internationale cursussen. We werden af en toe gecoacht door goede
blokfluiters (Leo Meilink, Coert Bremmers, Marion Verbruggen, Marjolijn van Roon, Jan Goorissen,
Saskia Coolen) en kregen de gelegenheid om in een speelweekend les te krijgen van leden van het
Loeki Stardustkwartet. We organiseerden de internationale leerkrachtencursus in 1988 in Ossendrecht en kregen daar een uitnodiging van Greti Canale om in oktober voor haar verjaardag te komen spelen in Spiez. Onvergetelijk is onze binnenkomst in het kerkje waar haar feest gevierd werd.
We speelden al lopend van achter uit de kerk naar voren de vierstemmige canon van Sweelinck,
Miserere Mei. Links Ineke en Ita de ene melodie in canon en Joke en Truus de andere melodie
totdat we voorin stonden en het geheel samenvoegden.
Na het Fureno zijn we wel doorgegaan met Truus. Greetje Rijnten uit Hilversum kwam er graag
bij, Truus Emons uit Amstelveen ging de alt spelen, Truus ten Cate de bas en ik bleef op de tenor
spelen. We noemden ons het Veghtkwartet (de boot van Truus waar we oefenden lag in de Veght
in Weesp). We hebben zo af en toe nog wel een concertje gegeven, maar speelden voornamelijk
omdat het zo heerlijk was om te doen. Toen Truus naar Amsterdam verhuisde zijn we diverse jaren
doorgegaan. Tenslotte als trio, omdat het spelen van Truus niet meer lukte. Het trio komt nog regelmatig bij elkaar en we zullen binnenkort voor Truus spelen in het huis in Huizen waar ze nu woont.
Het is een heel verhaal geworden, maar het was goed om er van te mogen vertellen juist omdat het
zo’n belangrijke plaats in mijn leven heeft ingenomen.
Ita Kloos - Marwitz

Oosterhesselen 1988

Wie voelt eR vooR eeN uitDagiNg?
(Ver)Gevorderde spelers gezocht voor het spelen van de kwartetversie van de Big Bamboo.
Bestaande ensembles die het stuk al op hun programma hebben en “losse” spelers die dit ook graag
willen spelen, graag contact met mij opnemen. De muziek is in de winkel te koop.
Partituur plus partijen € 10,00 (partituur € 7,00 / partijen € 3,00 )
Meer informatie: Op de website www.bamboefluiten.nl en bij mij, tsiddre@hotmail.nl
Truus Siddré
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Fluiten bouwen op de Geert Grooteschool

30 fluiten op een rij

Hoe bouw je in een week met dertig kinderen
een sopraan met drie gaatjes? Met een goede
voorbereiding, veel hulp, hard werken en veel
plezier.
Van 20 tot en met 24 oktober hebben we met
30 kinderen van de derde klas van de Geert
Grooteschool in Amsterdam fluiten gebouwd.
De bedoeling was om binnen de periodetijd
(8.30 - 10.15 uur) met de hele klas te bouwen.
Ineke stelde die vraag op de Startvergadering
en ter plekke is gelijk een datum afgesproken. Ineke zorgde voor het bestellen van het
fluitenhout en het oproepen van hulptroepen. Ik stelde de gereedschapslijst op en het
programma. Gereedschap konden we van
het Gilde lenen. Met aanvulling van eigen
gereedschap lukte het net om voor 30 kinderen
genoeg te hebben. En dan de hulp; naast juf
Anna, die een enthousiaste grote hulp was,
waren Brigit de Klerk en ik er de hele week.
Marieke Henni, Corry de Klepper, Marleen
Oosterhuis, Geertje Mak, Marre Roozen en
Marije Roozen hebben allemaal een of twee
dagen geholpen. Zo waren we, naast de juf,
met 3 á 4 ‘gezellen’ per dag. Op het bord hing
elke dag wat er gedaan moest worden en door
wie. Groen deden de kinderen zelf, voor rood
gingen ze in de rij staan bij een van de gezellen. Na de klassikale uitleg door mij, en de
laatste twee dagen ook nog even proeven aan
het spelen onder leiding van Brigit, gingen de
kinderen aan het werk. Er is vol enthousiasme
keihard gewerkt. Het moeilijkste was nog om
te stoppen en tot de volgende dag te moeten
wachten. Het uitgangspunt bij het bouwen
was; Het onderdeel waar het kind duidelijk
inspanning aan heeft geleverd, wordt door de
gezellen afgewerkt. Dat betekende dat er na
de les nog flink gekabouterd moest worden.

De meeste dagen tot 12.30 à 13.00 uur. Voor
het kabouteren verhuisden we naar het handenarbeid lokaal. Naast veel gezelligheid hebben we ook veel van elkaar geleerd; ”Hoe pak
jij dit aan? Wat kan ik hier nog aan verbeteren? Waarom klinkt het niet zoals ik het wil?”
Aan het eind van de week waren alle fluiten
af met drie gaatjes, een ingebrande naam (en
vaak ook nog een versiering) en gepolitoerd.
De kinderen waren trots en wij ook. Ik voelde
mij erg welkom op school en heb genoten van
deze week.
Volgend jaar wil Ineke ook bouwen met haar
eigen klas. Als iemand bouwstage wil lopen,
is dat een unieke gelegenheid.

Hetty van Geene
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Studieweekend ensemblespel

Op vrijdag 14 november verzamelden zich de
eerste deelnemers aan het speelweekend zich op
het Buitengoed Fredeshiem bij Steenwijk. Uit
alle richtingen van Nederland komen de leden
hier naartoe om zich een weekend te storten op
het “puntjes op de i zetten” van stukken die zij
met hun ensemble hebben ingestudeerd. Gedurende het weekend krijgen de ensembles steeds
vier maal de gelegenheid zich te laten coachen
door Renilde Duif, Ineke van Gelder, Josje
Lodder, Truus Siddré en Corry de Klepper. Ieder
ensemble neemt daarvoor eigen muziek mee en
een extra exemplaar voor de coach, die daarmee
kan aangeven hoe de gespeelde stukken nog
mooier uitgevoerd kunnen worden. Aangezien
niet iedereen in de gelegenheid was om met
een eigen ensemble te komen was er ook nog
een inloopgroep voor de zogenaamde loslopers.

De
meicursus
een cursus voor iedereen
Komend jaar gaan we opnieuw een meicursus
in Baarlo organiseren (3 t/m 8 mei).
Dit keer in de naast het oude kasteel gelegen
kasteelboerderij. Een nieuw gebouw in oude
stijl: opgetrokken uit materialen afkomstig uit
de sloop van oude gebouwen, elke kamer beschilderd in een eigen thema, heel bijzonder.
Beneden zijn de werkruimtes en de eetzaal,
alles zeer ruim opgezet. We gaan er met
behulp van wat eigen creativiteit een onderverdeling in aanbrengen, met als centraal
ontmoetingspunt een open haard met in de
directe nabijheid onze cursus-bar.
Op de tweede en derde verdieping liggen de
slaapkamers, die uitgegeven gaan worden als
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Voor deze groep was het
iedere keer een verrassing
wat er gespeeld zou gaan
worden, want elke coach
nam zelf bladmuziek mee
om uit te delen. Voor wie
in de inloopgroep was ingedeeld, was het een uitdaging om telkens prima
vista te spelen, want ook
dat is een vaardigheid die
goed is om onder de knie
te hebben. We hebben met
ons gelegenheidsensemble
fijn gespeeld en een van
de mooie dingen van dit weekend was, dat
het de mogelijkheid biedt om iedere keer met
andere mensen wat meer kennis te maken. De
ontspannen sfeer en de maaltijden, die door
de verschillende koks werden bereid, maakten
het weekend compleet. Op zaterdagavond was
er in een zaal op het terrein een gezamenlijk
muzikaal samenzijn met zang en bamboefluiten onder leiding van Renilde. Het weekend
gaf tevens gelegenheid tot het uitwisselen van
materiaal en kennis tussen de diverse leden,
tussen het musiceren door.
Een weekend om moe en voldaan van thuis te
komen.
Sandra Willeboordse.
één- twee en meer persoons-kamers. Elk met
een eigen douche/toilet eenheid. Een moderne
lift brengt je desgewenst naar de plek waar je
moet zijn.
En wie een plekje op het kampeerterrein met
de uilen boven je hoofd prefereert, dat behoort
ook tot de mogelijkheden.
Elke verblijfssoort heeft zijn eigen prijskaartje.
En wil je iemand meenemen, die (nog) niets
met bamboe heeft: dat kan. De verblijfsprijs is
voor deze mensen dezelfde (vermeerderd met
€ 35,- niet-leden-toeslag).
Zo’n betalende logé kan zijn/haar eigen dagprogramma bedenken (wij hebben trouwens
ook de nodige suggesties voor leuke uitstapjes
in de omgeving), maar wellicht is het een leuke
kans om een eerste fluitje te gaan bouwen.
Overdag is het cursusaanbod zelf in te vullen:
van het koor mag iedereen deel uitmaken.

Orkest is uiteraard bedoeld voor de bamboefluiters, maar wanneer er nieuwe deelnemers zijn, kunnen zij hier en daar ook een
eerste nootje meeblazen.
Verder is er een aanbod van workshops:
fluiten bouwen (alle maten), een bouw- en
spelcursus voor beginners, fluiten versieren,
spelen in een klein ensemble, compositie, ritme, improvisatie, gezelopleiding, een speciaal
kinderprogramma tijdens de workshop-uren,
van alles is mogelijk, mits er voldoende deelnemers per workshop zijn.
Daarover wordt je dus later geïnformeerd,
wanneer je je eenmaal hebt opgegeven.
Ook voor de cursusactiviteiten zijn gedifferentieerde prijzen (zie de activiteitenfolder).
Muzikaal en creatief zullen we aan de slag
gaan met het Oosterse sprookje “De witte
Karavaan”, naar aanleiding waarvan speciaal
voor bamboefluiten een compositie is gemaakt door Tera de Marez Oyens.
In de staf onder andere: Titia den Haan, Renilde Duif, Gerdien Feijten, Dorine Maalcke en
Corry de Klepper
Stel je eigen pakket samen, en kom genieten.
Corry de Klepper

Willem Jeths

Componist des Vaderlands
Na een Dichter des Vaderlands, een
Fotograaf des Vaderlands en een Denker des Vaderlands kent Nederland
nu ook een Componist des Vaderlands: de Nederlandse componist
Willem Jeths.

Hij is uitverkoren om als ‘ambassadeur’ de
eigentijdse Nederlandse klassieke muziek de
komende jaren in de schijnwerpers te zetten.
De eretitel is een initiatief van Buma Cultuur,
die Nederlandse muziek promoot.
Jeths (55) is benoemd voor minimaal twee jaar
door een onafhankelijke jury.
De componist is gekozen “om zijn veelzijdigheid als componist. Daarnaast staat hij middenin het Nederlandse klassieke muziekleven, niet
alleen als musicus, maar ook als een gedreven
didacticus’’
Als Componist des Vaderlands wil Jeths
inspelen op de actualiteit en voor belangrijke
gebeurtenissen nieuw werk componeren. Daarnaast wil hij stukken van Nederlandse componisten die in de vergetelheid zijn geraakt, weer
onder de aandacht brengen. Tot slot is zijn
doel “de ambacht van het componeren’’ nieuw
leven in te blazen. Zo denkt hij bijvoorbeeld
aan het organiseren van compositiewedstrijden
op basisscholen.
“Het muziekonderwijs op scholen is behoorlijk
armoedig.” Hij hoopt jongeren hiermee meer
in aanraking te brengen met klassieke muziek.
Jeths heeft kamermuziek, orkestmuziek (waaronder soloconcerten), liederen en een opera
op zijn naam staan. In zijn composities neemt
hij vaak ongebruikelijke of inventieve geluidsbronnen mee, zoals speelgoedinstrumenten,
brekend glas, druppelend water of scheurend
papier.
Zijn werken zijn over de hele wereld uitgevoerd.
Bron: ANP
lees een interview met Willem Jeths in het
bN 2012-2
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KLANK IS MATERIE
Een boek van Hans van Koolwijk
Het boek is gedeeltelijk gesubsidieerd, maar
er is nog een stevig tekort. Daarom heeft
Hans een ‘Speciale editie’ gemaakt, de Bellen,
die iedereen gelegenheid geeft om het boek
mee te financieren.
Het werk bestaat uit zeven handgemaakte
wit-porseleinen bellen. Ze zijn in een cirkel
opgehangen met dunne verstelbare lijnen en
het werk is met één schroef aan muur of plafond te bevestigen. Alle bellensetjes verschillen van elkaar, het zijn dertig unieke werken
die uitnodigen om met de hand ‘beroerd’ te
worden. Hij heeft de Bellen gekozen voor
deze speciale editie omdat bezoekers iedere
keer opnieuw aangetrokken worden door
zowel hun beweging als hun klank.

IJsbreker 1991

foto: Reyn van Koolwijk

‘Bali 1990. In de stilte na hevige tropische regenbuien is er plotseling hoog in
de lucht een ijl klankwolkje. Dat komt
dichterbij, wordt luider, klinkt hoger.
Het zijn duiven die in glijvlucht steeds
sneller rondjes draaien. Ze hebben bamboefluitjes om de hals die klinken door
langsstrijkende wind. Het is betoverend.
Bij het stijgen vermindert hun snelheid
en wordt het omhoog zwoegen hoorbaar
in een licht vibrato. Ik sta ademloos te
luisteren: zoiets op een stille zondagochtend boven de Dam in Amsterdam...’
Dit boek toont in foto’s, tekeningen en tekst
het werk van geluidkunstenaar Hans van
Koolwijk: zijn inspiraties, zijn ervaringen
en zijn gebruik van techniek. Om dat inzichtelijker en tastbaarder te maken wordt
in de tekst verwezen naar unieke geluid
en filmfragmenten die zijn terug te vinden
op een speciaal bij dit boek ontwikkelde
website.
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Muziekgebouw aan ‘t IJ 2010

Koperen bellen

Bezoek van 15 t/m 18 januari 2015
‘Realisme’ tussen 11:00 en 19:00 uur in de hal
van de Passenger Terminal, Piet Heinkade 27,
Amsterdam.
Kom naar stand 5 van 99 Uitgevers/Publishers om het boek te bekijken. Daar wordt de
speciale editie verkocht en kun je de Bellen
ook horen en zien bewegen.
Om verzekerd te zijn van deze speciale editie
kunnen liefhebbers van tevoren intekenen via
hansvankoolwijk@planet.nl.
Tijdens de beurs kosten de Bellen € 595,inclusief ‘Klank is materie’.
Het boek ‘Klank is Materie’ kost € 27,50
Het bestaat uit 216 pagina’s.
De maat is 19 x 24 cm, full color.

FLUITEN RUGZAK
Ik reis met mijn fluiten meestal met het openbaar vervoer. Inmiddels zijn het er heel wat en
heb ik er een handige rugzak voor gemaakt.
In mijn rugzak is plaats voor mijn sopranino,
sopraan, alt, tenor, bas, vat-contratenor, muziekstandaard, muziekmap, potlood, lampjes
en knijpers. Zelfs mijn lunch past er nog bij.
De rugzak hangt lekker laag op mijn rug zodat
er geen fluiten boven mijn hoofd uitsteken.
Alleen even oppassen met gaan zitten.

hard nodig.
Torn van de onderste fietstas de kliksluiting
af.
Zaag van de bovenste tas de haken waarmee
je hem aan je fiets kan hangen af en werk het
glad af.
Boor in dat plastic plaatje twee gaatjes om de
draadgaas beugeltjes vast te zetten.
Leg in de holling van het beugeltje een rechthoekige ring (zie foto2)

foto 1

Nodig:
*Een set afpakbare fietstassen met rolsluiting,
maat 240 x 140 mm, 450 mm hoog (regelmatig te koop bij de Aldi).
*2 stuks ‘draadgaas vast zetters’ (beugeltjes)
uit de bouwmarkt.
*4 boutjes m4 van 16 mm.
*4 moeren m4.
*4 rechthoekige metalen ringen van minimaal
25 x 12,5 mm.
*2 x 900 mm kunststof band van ongeveer 22
mm breed (schouder banden).
*2 stukjes van een slaapmatje of iets dergelijks van 55 x 260 mm.
*2 lapjes niet-gladde stof, bijvoorbeeld. suèdine van 160 x 290 mm.
*2 verschuifbare gespen van 32 x 25 mm.

Werkbeschrijving:
Torn de bodem uit een van de fietstassen.
Naai de fietstas met de kant waar de bodem
aan vast zat aan de bovenkant van de andere
fietstas. Wees zuinig op de lengte, die heb je

foto 2

Steek de bout van binnen naar buiten. Daardoor steekt het ìn je zak zo min mogelijk uit.
Draai de moer aan de buitenkant op je bout.

De banden:
Naai een band vast aan de middelste poot van
de schuifgesp.
Rijg een losse rechthoekige ring aan de band.
Rijg de band door de schuifgesp.
Knip de suèdine op maat met een kartelschaar.
Vouw het in de lengte dubbel en geef het midden aan. Vouw het daarna weer open.
Leg in de lengte van het midden van een helft
de schouderband waar de schuifgesp al aan
zit. De band moet er 160 mm bovenuit steken.
Stik de band vast op het lapje.
Vouw het lapje weer dubbel en stik de lange
zijnaad.
Keer het lapje en steek er het stuk slaapmatje
in.
Stik de boven en de onderkant van het lapje
vast op de uitstekende banden.
De losse ring onderaan je schouderband haak
je vast aan de ophang haken van de onderste
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Een grondtoonfluit
helpen maken

fietstas (zie foto 3).
Maak zo ook de tweede band.

foto 3

Onderin de fietstas zit nog een ritsvakje met
een regenhoes. Als je in dat vakje een stuk
slaapmat stopt, heb je een extra stootkussentje
voor je fluiten.
De regenhoes kan je los knippen en door de
sliert elastiek een grote paperclip steken.
Je kan hem dan als regenhoedje voor je tas
gebruiken (zie foto 4) door de paperclip vast
te haken aan een van de spijltjes achterop de
tas (een pootje paperclip open buigen).

foto 4

Hetty van Geene
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Sinds vele jaren wordt er in de Vrije School
in Driebergen in de maand november op twee
dinsdagavonden een grondtoonfluit gebouwd
door de ouders van de kinderen van de eerste
klas. Ooit is Karin Posthumus ermee begonnen toen zij nog in Austerlitz woonde. Haar
werk is overgenomen door Bea Kloosterman
en sinds een aantal jaren door Hetty van
Geene .
In de bouwavonden krijgt zij hulp van een
aantal leden van het Gilde. De nazorg bestaat
uit het regelmatig in de klas komen van Hetty
om de kinderen zelf een gaatje te laten maken.
Zo raakt in de loop van twee jaar de fluit
helemaal klaar. Aandacht van de leerkracht
is natuurlijk onontbeerlijk voor de vorderingen in het spelen en lezen van noten. De fluit
wordt door de ouders betaald en in het bedrag
is de nazorg ook meegerekend. Ook dit jaar is
er weer hard gewerkt door ouders waaronder
veel vaders. De fluit wordt namelijk aan de
kinderen gegeven als sinterklaascadeau, een
aparte happening voor in de klas.
Tijdens de eerste avond worden alle handelingen verricht om tot een toon te komen.
De fluiten gaan dan mee met de leiding (dit
jaar Nannie v.d. Plaats, Albert Dorresteijn,
Hetty van Geene en Bea Kloosterman). Zij
zorgen indien nodig voor het “kabouteren”.
Op de tweede avond is er in de klas een aparte
plek voor afwerken van het mondstuk, het
aanbrengen van stemgaatjes, het afzagen van
de onderkant, het schrapen, het versieren en
inbranden van de naam van het kind, en het
politoeren van de fluit.
Dit jaar deed ik weer mee tijdens de tweede
avond. Speciaal om te helpen om de toon
op een zuivere D af te stemmen. Als de D
eenmaal goedgekeurd is bij alle fluiten gaan
we even spelen. Een hele belevenis: er zijn
mensen bij die nooit muziek hebben gemaakt.
Een goede aanblaas wordt geleerd en dan laat
de leiding het kwartet fluiten een voor een
horen. Er is een stukje gecomponeerd dat in
afwisseling van de grondtoon van de nieuwe
fluiten met de sopraan, alt, tenor en bas eerst
stuk voor stuk spelen en dan in kwartet het
geheel tot klinken laat brengen. Ook vertelde
ik over het Gilde en de website .
Het is zo een kostelijke beleving met elkaar,
heel passend in het Vrije Schoolgebeuren.
Ita Kloos
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