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Contributieregeling 2015
Individuele leden / contribuanten
Jeugd
Gezinslidmaatschap
Scholen/instellingen
Donateurs

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

IBANnummer: NL50 INGB 0002081322
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.

Kwartetten
Mijn eerste fluit

en verder
2
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9
9
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14
15
16

Van de redactie
Van de voorzitter
Kerstsamenspel
Rectificatie
Samenspeldag Noorden
Legaten en schenkingen
Bedankt
Cerk
Studiedag voor gezellen
Sound is matter
Puzzel
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Van de redactie

Van de voorzitter
Als dit BN uitkomt, is het jaarvergadering
weekend van half maart net achter de rug of
nog net niet. Ik schrijf dit stukje half februari.
In het volgende nummer zal ik kort samenvatten wat er zoal is besproken in de ledenvergadering. En hopelijk is dan al een opvolger
van Marieke Henni bekend, verzorgster van
redactie en lay-out van het BN.

Mijn oproep om te schrijven over bestaande of
opgeheven kwartetten heeft een goed resultaat
opgeleverd. Er kan een muzikaal kwartetspel
gespeeld worden met the Blue Ladies, Kwasi,
een kwartet uit Wieringen en het kwartet uit
Nuenen dat geen naam mag hebben.
De verhalen en ontstaansgeschiedenissen zijn
zeer verschillend.
Met Kerst is er een samenspel geweest in
Moordrecht en in februari was er een ritmeworkshop/bijscholingsdag voor gezellen in
Amsterdam.
Het Gilde is een nieuwe gezel rijker en nog
iemand is hard op weg om gezel te worden.
In het Noorden wordt in mei een samenspeldag georganiseerd.
Marleen Oosterhuis schreef over haar eerste fluit en waar dit instrument allemaal toe
geleid heeft.
Irene Gosselink en Jeroen, Gemma, Sofie en
Eva hebben een kruiswoordpuzzel gemaakt.
Dit alles is te lezen in dit nummer.
Op mijn oproep om de redactiewerkzaamheden
van mij over te nemen heeft nog niemand
gereageerd. Na dit BN komen er nog twee
nummers uit die ik maak. Uit ervaring weet
ik dat het fijn is om ingewerkt te worden. De
tijd begint nu wel een beetje te dringen. Het
volgende nummer komt in juni uit en daarmee
ga ik in mei aan het werk. Dit zou ik graag al
samen met mijn opvolg(st)er(s) doen.
Aarzel niet, bel of mail me gerust ook als je
het nog niet zeker weet of nog wat meer wilt
weten.
Geniet van het voorjaar en alle prachtige
vogelconcerten die weer overal gaan beginnen.
Maar geniet ook van dit nieuwe BN.
Veel leesplezier.
Marieke Henni
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Regio Noord is nog druk doende om het
weekend goed voor te bereiden. Het is steeds
weer een hele puzzel om de slaapplaatsen te
verdelen, om er rekening mee te houden wie
er al vrijdagavond komt, om te weten wie er
het hele weekend komt of alleen zaterdag of
zondag of alleen op de jaarvergadering.
De Beaufort-groep viert dit jaar zijn 25 jarig
jubileum. Daarom zullen er dit jaar een aantal
concerten plaats vinden op verschillende
plaatsen in het land, te beginnen in Lage
Vuursche om de jaarvergadering op te luisteren. Vervolgens zal er in Nieuwerkerk aan
de IJssel worden opgetreden in combinatie
met de bamboefluiters in Nieuwerkerk, een
concert in het Beaufort-huis zit in de pen en er
wordt nog overlegd met een eveneens jubilerend koor in Rotterdam over een gezamenlijk
optreden.
Houd onze website in de gaten, daarop zullen
meer details volgen, zodra die bekend zijn.
Samen met het eerste BN van 2015 hebben
jullie allemaal de activiteitenfolder ontvangen met daarin de cursussen en weekenden
die dit jaar worden georganiseerd. Als je van
plan bent deel te nemen, waarom zou je dan
nog wachten? Zo weten de organisatoren snel
waar ze aan toe zijn en kunnen ze concreet
aan de slag.
En zegt het voort, introduceer een vriend of
vriendin.
Van mond-tot-mondreclame werkt het beste.
Wie weet zie ik velen van jullie in mei in
Baarlo, de eerste activiteit na het jaarvergaderingweekend.

Titia den Haan

Kerstsamenspel 2014
Op woensdagavond 10 december verzamelde op uitnodiging van Corry de Klepper, een hele
groep bamboefluiters uit de regio zich in een mooie zaal in Vivere. Vivere is een zorgvilla
op een prachtige locatie aan de IJssel in Moordrecht waar wonen met zorg en begeleiding
mogelijk is voor jongeren, volwassenen en senioren die problemen ervaren door beperkingen op lichamelijk gebied. Een gebouw met een geschiedenis zo bleek. Een idealistisch
kinderloos echtpaar uit de 19e eeuw dat zeer vermogend was, liet geld na in de Stichting
Drost-IJserman, om een groot huis te bouwen dat onderdak moest bieden aan alle wezen uit
Moordrecht. Tot eind 1930 heeft het dienst gedaan als weeshuis. Daarna werd het pand omgebouwd tot rusthuis, maar in 1975 werd het daarvoor wegens de nieuwe normen afgekeurd
en het heeft tot 2010 dienst gedaan als gemeentehuis. Door de gemeentelijke fusie van de
gemeenten Moordrecht, Zevenhuizen-Moerkapelle en Nieuwerkerk aan den IJssel kwam het
pand opnieuw leeg te staan en is het terug gekocht door de Stichting Drost-IJserman. Nu zijn
zorg en wonen opnieuw de belangrijkste functies van het gebouw en is tevens de Historische
Vereniging er in gehuisvest. In de voormalige raadszaal is de trouwlocatie in ere hersteld.
We kwamen dus op een bijzonder mooie locatie terecht en er stonden gelukkig al veel stoelen
klaar, want we waren met een waar bamboefluit orkest zoals op de foto te zien is. Een gezellig
weerzien en ondanks dat niet iedereen met elkaar had kunnen oefenen, klonk het Kerst repertoire
heel mooi. We openden met “Nu zijt wellecome” en na “Stille Nacht”, “Ave Maria” en nog veel
meer kwam ook het verhaal van Herder Jan met muzikale ondersteuning aan bod. In de pauze
werd er voor koffie en thee met lekkers gezorgd. We hebben enorm genoten van een avond bamboefluiten en na het afscheid van ons publiek hebben we mogen napraten en borrelen in de mooie
zaal. Een mooi begin van de periode voor Kerstmis.
Sandra Willeboordse.
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kwartetten
De onvolledige geschiedenis van KWASI
De oorsprong van onze speelgroep ligt in de muziekschool van Amstelveen. Daar bouwde Cor
Groeneboom bamboefluiten met kinderen en volwassenen. Als je meerdere fluiten had gebouwd
mocht je gaan spelen in de groep van Clasien en later bij haar dochter Charlotte Faber.
Toen in september 1982 de muziekschool stopte met dit speeluur wist Cor Groeneboom een oplossing. Hij vroeg “een mevrouw uit Weesp” of zij onze groep wilde leiden. En vanaf die tijd speelden
we met Hein en Ineke Deenik, Cor en Berthe Groeneboom, Boukje Bannenberg en Heika Breebaart
beurtelings bij Hein in Amstelveen en bij Truus ten Cate in Weesp. In de loop
der jaren groeide de groep met onder andere Rik Bouma, Tinka Kriens, Annie Starrowsky, Hanneke
Parmentier, Janny Sluijs en vielen er ook weer mensen af.
We werkten hard onder leiding van Truus: eerst koffie, en daarna twee uur spelen. Huiswerk werd
afgesproken en de stukken verdwenen pas van het programma als ze ècht mooi klonken. Truus ging
’s zomers aparte bundels maken met duo’s, trio’s en kwartetten van renaissance tot hedendaags,
daar konden we dan een heel seizoen mee voort. Van die bundels hebben we nu nog plezier.
Er moest een naam voor onze speelgroep bedacht worden en omdat we door het wisselende aantal
spelers geen echt kwartet vormden maar een quasikwartet waren noemden we ons KWASI.
We werden een vriendengroep. In de jaren ’90 zijn we een paar keer na de zomer aan het begin van
het nieuwe speeljaar met een weekend in het familiehuis van Hein in Loosdrecht begonnen. Behalve gefloten werd er gevaren, gepraat, lekker gegeten en maakte Anny Starrowsky een verrukkelijke
Irish Coffee.
Bij de laatste speelavond
aan het eind van het jaar en
voor de zomer nam iedereen
een gedicht mee. Na het fluiten, bij een glas wijn, werden
de gedichten voorgelezen en
ontstonden er soms boeiende
gesprekken.Gelukkig traden
we weinig op, al zouden
we voor een uitvoering vast
harder gestudeerd hebben.
Ik herinner me ons spelen
op een “bibliotheekdag” in
de bieb in Vijfhuizen waar
Hanneke Parmentier werkte.
Omdat de bezoekers onderhand boeken uitzochten en
met elkaar praatten voelde
het niet als optreden en viel
2012		
Truus Emons, Janny Sluijs, Truus ten Cate, Hein Deenik
het mee met de zenuwen.
Heel bijzonder was het spelen in de Sint Jan in
’s Hertogenbosch bij het huwelijk van Hein Deenik. Dat onze fluiten in die prachtige ruimte geklonken hebben is een dierbare herinnering.En nu zijn Janny en Hans Sluijs, Hein en ik een kwartet
en klopt de naam KWASI eigenlijk niet meer. Maar we houden hem in ere en we spelen nog met
plezier regelmatig bij Truus ten Cate in Huizen.
Truus Emons
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We hebben weer een kwartet
In het uiterste noorden van Noord Holland, nog boven de Wieringermeer, ligt
het voormalige eiland Wieringen tegen de Waddenzee aan.
Hoewel de omgeving schitterend is, wonen er relatief weinig mensen. Een uitkomst als je eens een
rustige mooie vakantie wilt beleven, maar moeilijker om een bamboefluitkwartet het licht te doen
zien.
Wat was ik blij toen het eindelijk lukte. We waren zelfs met zijn vijven. Drie dames op Wieringen,
één uit het vlakbij liggende Breezand en eentje dertig kilometer verderop wilden het samen proberen. Dat lukte steeds beter, totdat één van de Wieringers ging verhuizen.
Eerst lukte het nog om af en toe eens samen te blazen, maar de klad kwam er gaandeweg in.
Dan toch gewoon als kwartet verder. Ook dat ging een tijdje goed, maar de ambitie om in haar
werk hogerop te komen van de verst van Wieringen wonende deelneemster won het van het voortbestaan van het kwartet.
Alle muziek dan maar weer in de tas en triomuziek uitgezocht. Ook leuk, maar zo schiet het natuurlijk niet op. En nieuwe deelnemers blijven dun gezaaid ondanks mijn in de loop der jaren gegeven
bouwworkshops en bamboefluitlessen.
Maar uit onvermoede kant kwam hulp. Veertig kilometer verderop woonde een trouw lid die na jaren NPG lidmaatschap werk ging maken van noten lezen in plaats van alles uit het hoofd te spelen.
En dan kan het ook hard gaan. Het is voor ons alle vier een kick:We hebben weer een kwartet.
Iris Hos

“Het mag geen naam hebben”

Orvelte

Maxi, Bep, Joos, Anny

Hoeveel jaren geleden zijn wij gestart met
een bamboefluit kwartet? Ik weet het niet
meer. Wij speelden nog in die tijd wekelijks
bij Emma Admiraal, toen Henk Sanderson mij vroeg om een kwartet met hem te
vormen. Dit resulteerde uiteindelijk in een
kwintet.
Ik herinner me “Aan de Amsterdamse Grach-

ten” voor ik weet niet meer welk publiek.
We deden ons best bij de opening van een
Cultureel Centrum in Nuenen onder andere
met een suite van Corelli. Ook speelden we
composities die Henk uit Duitsland had meegebracht. Ze bestonden uit een vijftal stukken
in de stijl van diverse grote componisten, die
bewerkt waren voor de blokfluit, door een
quasi beginnende componist. De titel luidde:
“Haenschen Klein.” Deze schertsmuziek
hebben wij gespeeld op de leerkrachtencursus
in Ossendrecht.
Hilarisch was ons optreden in Ede in het
Congres Centrum voor een volle zaal voor
een in esoterische onderwerpen geïnteresseerd
publiek. (Hoe kwamen wij daar toch aan?
Via Tea van der Drift?) We speelden 5-stemmige Holborne`s toen na het tweede stuk de
presentatrice naar het podium kwam en vroeg
of we op wilden houden. Gelukkig riepen de
mensen in de zaal dat ze graag nog meer wilden horen, maar we dropen als eenden achter
elkaar van het podium af. We hebben er nog
vaak om gelachen.
Natuurlijk speelden we ook wel eens in een
verzorgingshuis en na afloop zongen we dan
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de liedjes met de bejaarden mee, tot plezier van ons allemaal.
Na verloop van tijd verliet Henk ons kwintet vanwege de liefde en gingen we verder met ons vieren, Bep de Bruijn, Anny Lankhuijzen Maxi Joustra en Joos Fischer.
Ik bracht van een internationale leerkrachten cursus in Engeland Dido en Aeneas van Purcell mee
en toen besloten wij dat we gecoacht wilden worden. Het was Josien Tilmans, een docente blokfluit
die ons een aantal jaren heeft begeleid, we leerden veel van haar.
We speelden in Wageningen voor academisch gevormde vrouwen, (ook via Tea) onder andere William Byrd: Fantasia a quatre. Op de terugweg in het donker verdwaalden we bijna.
Dit zelfde stuk brachten we ook in een kerkje in Asten. We kregen een goede pers, in tegenstelling
tot het koortje dat het vriendelijk bedoelde advies kreeg om nog wat te oefenen.
Ik kan niet alles opnoemen, maar we hadden een aardig repertoire en we speelden het met min of
meer succes.
Na verloop van tijd verliet Maxi ons vanwege haar verhuizing naar Veere. Dat verdroot ons zeer,
het kwartet stortte in.
Miep Reijs was bereid er weer een viertal van te maken. Vervolgens kregen we les van Fransje
Snoeren op haar zolderkamertje. Toen verdween helaas ook Miep, zij ging naar de Zuid-Hollandse
eilanden.
Ik moet nog een viertal noemen dat jaren lang wekelijks met elkaar heeft gespeeld eveneens met
coaching. Dit kwartet bestond uit: Titia den Haan, Hermien van Ingen, Ans de Mol en Lien Sijpkes.
Ook zij verloren een lid, maar nu door een treurige gebeurtenis, Hermien van Ingen overleed.

Foto bij het
krantenartikel:
Zeven vrouwen
uit Nuenen geven een concert
Deze zes Nuense
dames (vlnr)
Den Haan, De
Bruijn, Lankhuijzen en Van
Ingen geven
samen met
mevrouw de
Mol (ontbreekt
op de foto) een
bamboefluitconcert

In het kader van “Culturele Avonden in het
Van Gogh kerkje” werd ons gevraagd op een
van die avonden onze fluiten te laten klinken.
We hebben toen een aanvulling gezocht in de
vorm van twee klassiek geschoolde gitaristen.
Met aankondiging in de krant met als titel: “Zeven vrouwen uit Nuenen geven een
concert” hebben we samen een avondvullend
optreden verzorgd met boven genoemd trio en
kwartet
We speelden onder andere “Karakters” van
Wim Burghouwt, een tango van Badings, een
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paar volksliedjes uit Twelve Belgian Folksongs van A.M.Taufstein en wederom William Byrd. De krantenfoto van het zevental,
zonder Ans de Mol, is bij gevoegd.
Tot op de dag van vandaag spelen alle genoemde fluiters een keer per week met elkaar.
Joos Fischer

Ensemble de Blue Ladies

				

de Blue Ladies in 2009

De Blue Ladies zijn begonnen als bouw- en speelgroep bij Corry de Klepper in Nieuwerkerk aan
den IJssel. In het begin wisselde de samenstelling van de groep nog wel, maar vanaf 2001 tot 2011
hadden we een vast groepje van 5 dames: Anne Postma, Atie Nunnink, Ariane de Roos, Sandra
Willeboordse en Marleen Oosterhuis. Er hoefde op den duur steeds minder te worden gebouwd en
uiteindelijk werd er alleen nog gefloten.
Toen Corry het zo druk kreeg dat ze ons nog maar een keer per 14 dagen kon hebben, besloten we
de andere week bij een van ons thuis te oefenen.
We namen dan natuurlijk ook
altijd even tijd om bij te praten,
over onze opgroeiende tieners,
over ouder wordende ouders,
ziektes, en de algehele toestand
van de wereld dichtbij en veraf.
We hebben geloof ik zelfs een
tijdje helemaal zonder Corry
gespeeld. Maar het aandragen
van voor ons geschikte muziek
en haar inbreng hoe er muziek
van te maken waren redelijk
onmisbaar.
Een paar keer per jaar maakten
we samen een mooie wandeling
in plaats van te fluiten. Een
keer per jaar wandelde Corry
mee.
Oefenen bij Marleen thuis
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Wandeling Maasland 2009

Kleine optredens
Na verloop van tijd wilden we wel eens wat naar buiten brengen en hadden we een naam nodig.
Toevallig hadden we allemaal iets blauwachtig/turkoois aan. De Blue Ladies waren geboren.
We deden kleine optredens, tijdens huisconcerten, de wereldwinkel, bij de open molendag.
We speelden in instellingen voor ouderen en/of gehandicapten en een keer in het IJssellandziekenhuis. De patiënten kwamen met bed en al luisteren. We speelden eens in een huiskamer op een
afdeling met geriatrische ouderen. Toen we een nummer brachten waarin een van ons een mooie
maar schelle sopraanpartij floot, riep een dame in het gezelschap: “Wat afschuwelijk!” We moesten
erg ons best doen om niet allemaal de slappe lach te krijgen.
We hadden een eigen kerstrepertoire, waarmee we onder ander kerstdiners voor alleenstaanden in
het van der Valkrestaurant opluisterden.
Een tijdje toerden we met de Fabels van Jacques Vivant.
Op een dag tijdens de boekenweek werden er in Nieuwerkerk aan den IJssel op allerlei locaties
kleine huisconcertjes georganiseerd. Daarbij trok het publiek van het ene naar het andere optreden.
Wij speelden toen elk half uur de fabel over de vos en de raaf, waarbij er iemand het verhaal vertelde en wij dat daarna floten. Het vallende stukje kaas was daarna goed te horen in onze muziek.

Steeds zelfstandiger
We groeiden intussen behoorlijk. Op muzikaal gebied konden we steeds meer aan van al die mooie
nieuwe en oude bundels die er in het Nederlands Gilde of die in het buitenland werden uitgegeven.
Het feit dat we er vaker alleen voor stonden, maakte ons tot een zelfstandige en hechte groep. Je
wist van elkaar precies wanneer wie de mist in kon gaan en hoe dat op te vangen. We leerden allemaal om het begin aan te geven en af te sluiten. We wisselden steeds makkelijker van fluit.
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Maar aan alles komt een eind. Nadat Anne bij
de Beaufortgroep ging en een poosje later Ariane heel andere dingen ging doen, hebben we
nog een periode met José en Jeannet, 2 dames
uit Nieuwerkerk gespeeld bij Corry. Uiteindelijk zijn ook Sandra en ik bij de Beaufortgroep gaan spelen en doet Atie mee met de
high-speedgroep bij Corry.

Wat hadden we zoal op het
repertoire
Een Hollands Jaar van P.D.van der Wateren,
Kleine Cantate van Willem Vogel,
Twelve more simple trios,
Danses de Salon en Fabels van Jaques Vivant,
Fleurs de printemps van Georges Léonce
Guinot.
Een Zuid-Amerikaans repertoire,
Een Balkan repertoire,
Belgische volksliederen,
Temperamenten van Wim Burghouwt,
De 4 elementen van Wim Burghouwt,
Keltische folksongs,
Bamboerijntjes, 8 études van Evert Krause,
De 3de ritmeronde van Bram Heijmans,
5 liederen uit die Zauberflöte van Mozart,
bewerkingen van Anneke Swaak,
Madrigalen van Constanzo Festa,
Water, wind en wolken van Renilde Duif en
Eb en Vloed van Rieks Veenker,
De kikkerkoning van de familie Cochius,
Huit danses Néerlandaises van Antonia
Taufstein,
Eva Pain, onder andere Dunmow Flitch,
en muziek uit heel veel bijlagen.
Marleen Oosterhuis

RECTIFICATIE
In het BN 2015-1 staat een onvolledig IBAN
nummer vermeld van de ledenadministratie
De jaarlijkse contributie graag overmaken
op

NL50 INGB 0002 0813 22
t.n.v. Ledenadministratie NPG
Nieuwerkerk a/d/ IJssel

Samenspeldag Noorden
In het kerkje te Wons
Regio Noord afdeling Friesland.
Datum:
Tijd:
Adres

zaterdag 16 mei
11.00 tot 16.00 uur
Terpweg 4, Wons

Er zal er gefloten worden onder leiding van
Renilde Duif.
Om 10.30 uur is de ontvangst met koffie en/
of thee.
Tussen de middag als vanouds soep.
Zelf je brood meenemen.
Een zelfgebakken lekkernij is natuurlijk altijd
welkom.
Opgeven vóór 1 mei via
T: 0511408655 of
E:kramer.g.a@gmail.com
Dit in verband met de aantallen muziekbundels
(prijs ongeveer € 7,00)
Gildeleden gratis toegang.
Ter aanvulling: Hoewel de afdeling Friesland
door ziekte en andere omstandigheden langer
dan een jaar niet heeft kunnen fluiten is het
toch gelukt de samenspeldag te organiseren.
Een telefoontje naar Iris Hos was voldoende.
Namens de afdeling Friesland,
Gé Kramer

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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Mijn eerste fluit
Dat was een sopraan, in 1995 gebouwd
in het zomerkamp in Sint Odiliënberg.
Voor de insiders: er zit een echte “Strik”
in, door Jan Strik zelf aangebracht. Dat
is zo’n nieuw stukje boven het venster,
want ik was veel te ijverig geweest bij het
kanaal vijlen. Ik heb hem versierd door
eerst wat hout weg te vijlen op de plek
waar ik hem kerkbeits-bruin ging maken,
zodat het beter bleef zitten. Het ontwerp
voor de versiering van die eerste fluit, heb
ik doorgezet op de hele fluitenfamilie die ik
daarna maakte, alleen op de eerste van iedere soort. Wel handig dat ik op alle fluiten
het bouwjaar en meestal ook de plek waar
ik bouwde, heb gebrand, anders zou ik het
allemaal niet meer weten.

Dezelfde versiering op de hele fluitenfamilie

Hoe ik zo in Odiliënberg terecht kwam
Toen mijn zoons 11 en 8 jaar waren, vond mijn zus Joke dat ik niet langer kon wachten om een
keer met ze naar bamboefluitkamp te gaan. Zij was zelf al een poos zeer actief bij het Gilde en
gunde het ons zo graag om dit mee te maken. En óf wij dat leuk vonden zeg!

Koningsdans St. Odiliënberg
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Omdat ik niet zoveel vrije dagen had, dat ik én met man en kinderen op vakantie én een week naar
Odiliënberg kon, zijn mijn zoons de eerste jaren daarna met hun tante naar de kampen gegaan.
Omdat die dan in de staf zat, spraken ze elkaar vaak alleen bij ontbijt en avondeten even. Toen ik
vanaf 1998 zelf weer met de jongens ging, waren ze helemaal niet meer gewend dat ze op die plek
een moeder bij zich hadden. Ze waren erg vrij, maar ik vond dat ze zich ook heel medeverantwoordelijk opstelden, voor het welslagen van het kamp. En om dat zo van een afstandje te zien, dat vond
ik prachtig. Ze hebben allebei later in de kookstaf gezeten.
Na een paar jaar genoten te hebben als deelnemer, hield de priem er mee op. Iemand belde mij of ik
zin had om het priemschap samen te doen. Ik zag er tegenop en kon niet beslissen. Na verloop van
tijd belde ze me, dat zijzelf er vanaf zag. In plaats van opgelucht was ik teleurgesteld en ik heb toen
maar besloten alleen priem te worden.
Het was een hoop werk, maar wat was het leuk om met zo’n creatieve staf (en deelnemersgroep)
van alles rond een thema te verzinnen. Het om te zetten in muziek, zang, improvisatietoneel, dans,
spelen, decorbouw, een toepasselijk voorleesboek, waar jong en oud bij kwam zitten, (om maar
niets van het thema te missen) en ook het eten werd aan het thema gekoppeld.
Na 3 jaar hebben eerst mijn zus Joke en daarna mijn schoonzus Margreet het priemstokje overgenomen. Zelf ben ik nog lang naar St Odiliënberg gegaan, maar ook kwamen er andere cursussen in
het vizier. Bouwen in Wilhelminaoord, de internationale cursussen in Bienenberg, Zwitserland en
die in Baarlo, de jaarvergaderings- en ensembleweekenden.
Bouwen in Wilhelminaoord
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Wat mijn muzikale bezigheden
betreft
Thuis werd er gezongen en gespeeld bij de
piano en we leerden de psalmen en gezangen
op school en in de kerk. Als we een 10 op ons
rapport hadden, kregen we een rijksdaalder
van mijn vader. Voor het uit het hoofd zingen
van die psalmen en gezangen, haalde ik menig
keer een 10. (Dat je daar een apart rapportcijfer voor kreeg het was mijn mazzel).
We mochten (moesten naar mijn gevoel) op
blokfluitles. Naderhand heb ik nog een poosje
de piano geprobeerd en een jaartje gitaar. Ik
kon er niet echt de discipline voor opbrengen.
Wel heb ik bijna mijn hele leven al met veel
plezier in koren gezeten.
Leuk instrument toch de accordeon

Klezmer- en Balkanmuziek gespeeld, ook
op feestjes. Als mijn zoons wel eens mee
wilden spelen op klarinet en saxofoon, dan
zette ik met veel moeite de muziek voor hen
in es of bes op papier. Een aantal keren ging
ik met vriendin Marja naar weekenden van
Dubbelzijdig met Rineke Marwitz en van de
Stichting Huismuziek. We deden een cursus
Jiddische zang in Frankrijk, bij Stichting
Buitenkunst.

Ensemble de Blue Ladies

Zingen bij de Kerstboom

Toen mijn kinderen de leeftijd hadden om
naar muziekles te gaan, was het leuk op
de muziekschool. Ze mochten eerst kennis
maken met allerlei instrumenten en als ze een
instrument hadden gekozen, konden ze naast
les op het eigen instrument meteen dezelfde
middag in een band gaan spelen. Dan moest
ik heen en weer om ze te halen en brengen.
In plaats daarvan gaf ik me op voor zangles,
maar daarvoor bleek een wachtlijst van 2
jaar. Toen zag ik de aankondiging voor een
korte cursus accordeon. Dat wilde ik wel eens
proberen. Het kon tijdens het wachten op de
kinderen, wat wil je nog meer. Ik vond het
erg leuk en ik heb lange tijd met een andere
accordeoniste op les gezeten.
Na verloop van tijd kon ik er ook wel wat
mee, samenspelen met vriendin Marja op
viool en zang. We hebben een hele tijd
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Nadat ik in 1998 in Odiliënberg was geweest,
ben ik bij Corry de Klepper in Nieuwerkerk
aan den IJssel verder gaan bouwen en spelen.
Op den duur werd er steeds minder gebouwd
en uiteindelijk werd er alleen nog maar
gefloten. Toen Corry het zo druk kreeg dat ze
ons nog maar een keer per veertien dagen kon
hebben, besloten we de andere week bij een
van ons thuis te oefenen. We hebben dat zo’n
10 jaar gedaan, met her en der kleine optredens onder de naam Blue Ladies.
In een apart artikel meer over dit ensemble.

Gezelopleiding
Ik had behoefte om wat meer van muziek en
akkoorden te leren. In het begin vooral om
wat meer te kunnen met mijn accordeon in het
samenspelen. Op aanraden van mijn zus Joke
ben ik de gezelopleiding gaan volgen. Eerst in
het instrumentenbouwatelier van Lies Müller in Utrecht, later bij Phyllis van Ewijk in
Soest. We kregen bouwles en dirigeerles van

Joke en Phyllis. Mijn AMV-lessen kreeg ik bij
Corry de Klepper, vaak na het oefenen met de
Blue Ladies en een kop soep.
Ik mocht kijken en meedoen bij de lessen van
gezellen in de buurt, Betty Steenbergen en
Dorien Maalcke in Zoetermeer.
Ik ging ervaring opdoen met een paar buurvrouwen en vriendinnen bij mij thuis aan de
keukentafel, bouwen en spelen. Dat waren
heel gezellige ochtenden. Ik deed bijna 5 jaar
over de opleiding en was er het langst met
Gerdien Feijten en Mirte Lohman. We haalden ons examen samen in 2005.
Tenslotte ligt de accordeon nu wel te verstoffen, maar met mijn fluiten heb ik de laatste
jaren heel wat gedaan. Als er wat te vieren is
in de familie of met vrienden, zetten we de
traditie die zus Joke had, om ons allemaal iets
te laten zingen en spelen, voort. Dankzij de
vorderingen die ik nu maak in de landelijke
Beaufortgroep onder leiding van Els Schröder
speel ik in het ensemble Delphinium, wat we
met een groepje muzikanten uit het Stadhuiskoor van Rotterdam hebben opgericht. Een
zangeres, twee zangers, een blokfluitiste, ik
als bamboefluitster/zangeres en we worden
begeleid op het spinet. Bij optredens gebruiken we het reisspinet van het Gilde.We
mochten in Baarlo wat van ons laten horen op
een heel mooie plek: het tussenbordes bij de
hoofdingang.

Bouwen met hout
Toen ik in 2007 besloot een volkstuin te nemen, waar nog geen huisje op stond, ben ik er
met mijn broer een gaan ontwerpen. Ik moest
dat maar zelf gaan bouwen. Met de kennis en
handigheid, opgedaan bij het bouwen van de
fluiten, en de hulp (meestal op afstand) van
mijn broer die bouwkunde en vele verbouwingen heeft gedaan, ben ik in het diepe gesprongen. Het was een lange adem, maar een hele
leuke klus, vooral omdat ik bijna iedere dag
dat ik er aan werkte wel van een of meerdere
mensen hulp kreeg. Een heel aantal mensen
uit het Gilde weten daar alles van.
Het is nu zo goed als klaar. Een bank binnen
staat nog op de rol en de tuin en het onderhoud
blijven. Maar er is eindelijk weer wat ruimte
om met een paar dames uit mijn omgeving,
die graag een fluit willen bouwen, in maart te
starten. Wie weet gaan we dat bij mooi weer
in de tuin doen.

Bedankt

Wat werd ik verrast op mijn 65ste verjaardag.
Zoveel felicitaties, kaarten en “selfies”. Ik
ben nog nooit zó jarig geweest.
Omdat het haast onmogelijk is iedereen
persoonlijk te bedanken doe ik het op deze
manier.
Truus Siddré

Van de Cerk
Op een koude, gladde en besneeuwde
zaterdag eind januari kwam de tentamen
commissie in Dieren bijeen voor een tentamen dag.
Irene Gosselink heeft op deze dag haar
bouwtentamen glansrijk gehaald. Zij is
voortvarend bezig en probeert in de meicursus in Baarlo haar andere twee tentamens te halen.
Vanaf deze plaats alsnog de felicitaties
vanuit de Cerk voor Irene.
Phyllis van Ewijk

Marleen Oosterhuis
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Een studiedag voor gezellen

Op 7 februari was er een studiedag
ritmiek in de Vrije school in Amsterdam georganiseerd door de opleidingscommissie van bamboefluitvereniging het Nederlands Pijpersgilde.
De dag werd georganiseerd voor
zowel leerkrachten die werkzaam
zijn in het basisonderwijs aan Vrije
Scholen als voor (aanstaande) (basis)
gezellen van het Gilde.
‘s Ochtends leerde Anna Schellekens (leerkracht aan de Geert Grooteschool) ons
ritme reeksen met klappen, vingers knippen,
klappen op armen en benen. Dit was erg leuk
om te doen. Het ging best snel, we leerden in
korte tijd zo’n reeks aan.
Ook was er een reeks die je tegenover elkaar
kan doen: klap op je eigen lichaam een knip
opzij, een klap tegen de hand van de ander,
klap op jezelf, knip opzij, klap tegen de hand
van de ander en knip. Dit ging snel. Het ging
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eerst twee keer met rechts, dan twee keer met
links, dan met twee handen, twee handen
gekruist en dan nog met de benen.
Ook hebben we de cupsong aangeleerd. Ik
had hier eerder van gehoord en de Youtube-filmpjes met bewondering bekeken. Nu
heb ik hem zelf gedaan en ik denk erover hoe
ik hem in mijn eigen spelgroepje kan inzetten.
Na de lunchpauze heeft Corry de Klepper
(leerkracht van het Gilde) met ons met boomwhackers gewerkt. We gingen van lessen
voor kleuters naar lessen voor steeds oudere
kinderen/mensen. Met de boomwhackers kun
je werken met ritme, met toon en met ritme
èn toon.
Op het laatst hebben we heel kort in kleine
groepjes een opdracht uitgevoerd en tot onze
verrassing werd daarna Hetty van Geene op
een ritmische manier met spreekkoor gefeliciteerd met haar gezeldiploma.

Er waren heel mooie ritme-instrumenten van
bamboe aanwezig, als voorbeeld en te koop.
Bouwpakketten van diezelfde instrumenten
werden te koop aangeboden. Ik vond het een
heel inspirerende dag.
Links waarop je enig idee kunt krijgen van
wat we deden:
https://www.youtube.com/watch?v=nFtfk0bZVRM
http://www.break.com/video/the-cup-songquartet-2490558
www.youtube.com/watch?v=MlWe-XbG_DE
www.youtube.com/watch?v=lBSteR_0vdQ
Willemien Rouwenhorst

www.soundismatter.nl
Zo heet de website die hoort bij het boek
“Klank is Materie” van Hans van Koolwijk
dat in januari 2015 verscheen.
Lees meer over zijn boek in het BN 2015 - 1.
Op deze website zijn achter de nummers ►1
tot en met ►56 beeld - en geluidfragmenten
van het werk van Hans te zien en te horen.
Samen met het boek vormt de website een
compleet overzicht van zijn werk van de
afgelopen 25 jaar.
Voor € 27,50 is het boek bij Hans te bestellen  
(of € 30,00 inclusief verzenden).
hansvankoolwijk@planet.nl

Marieke Henni
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Muzikale kruiswoordpuzzel
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Horizontaal
4 Daarmee kun je een gat groter maken
6 dat doe je als je klaar bent of als het tijd is
9 daarmee zing je
12 dat kun je eten of spelen
15 hoge vrouwenstem en meestal de eerste
fluit die je maakt
18 als je toon nog veel hoger of lager kan, dan
zit er … in de toon
19 muzieknoot
20 muzieknoot
21 dit klinkt er als je muziek maakt
23 lage mannenstem of grote fluit
24 muzieknoot
25 je … een ring van je fluit af als hij te laag
is
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33

26 rechthoekig gat bovenin je fluit
28 als je heel lang zaagt of vijlt, krijg
je een lamme …
29 muzieknoot (vooral in Frankrijk
nog in gebruik)
31 daarmee maak je je fluit mooi
glanzend
32 ik … de dirigent als hij iets aangeeft
34 ik … nooit in mijn vingers
35 hiervan heeft je fluit er zeven

Verticaal
1 verlaagde toon (krijg je ook als je
hout verbrandt)
2 muzieknoot
3 als ik ’s ochtends in mijn tent op
bamboefluitkamp muziek hoor, is het
de bedoeling dat ik …
5 heb je nodig als er een barst in je
fluit zit
7 hoge mannenstem en redelijk grote
fluit
8 deze treinmaatschappij brengt je naar
het bamboefluitkamp als je niet met de
auto gaat
10 muzieknoot
11 verlaagde toon
13 groot toneelstuk waarin niet gesproken maar gezongen wordt
14 heel veel muzikanten bij elkaar
16 lage vrouwenstem of middelgrote
fluit
17 als iedereen in het orkest hetzelfde
speelt
19 muzieknoot
22 familielid dat je beslist ook eens
mee moet nemen naar bamboefluitkamp
23 dat hoor je als je overblaast
25 als je alle tussenschotten hebt uitgevijld, kun je door de fluit heen …
27 geluid dat hoort bij je vinger voor
je lippen houden
30 als ik klaar ben met werken dan … ik
mijn spullen netjes op
32 een fluit die aan de onderkant dicht
is gemaakt, heet een …fluit
33 daarvan staan er vijf op een notenbalk

Irene Gosselink en Jeroen, Gemma,
Sofie en Eva

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
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

Bibliotheek

NOORD
Groningen, Friesland
Drenthe

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

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

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

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

Website

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

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

MIDDEN
Gelderland - West
Utrecht, Het Gooi
Mirte Lohmann
Nijenheim 3324
3704 SE Zeist
T: 030-877 88 36
E:bamboefluiten@yahoo.fr
Gerdien Feijten
Hof der Toekomst 59
3823 HX Amersfoort
T: 033-258 59 11
ZUID
Noord - Brabant
Limburg
Regio Noord - Brabant
VACATURE
Wilma Stultiëns
Schaapsweg 25
6077 CD St. Odiliënberg
T: 0475-533 332

Archief

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

Activiteiten 2015
Bouwworkshop I 					
Meicursus						
Samenspeldag Wons					
Muziekvakantieweek I Sint Odiliënberg 			
Muziekvakantieweek II, Batenburg 			
Bouwworkshop II 					
Studieweekend ensemblespel 				

11 en 18 april
3 mei t/m 8 mei
16 mei
1 augustus t/m 8 augustus
7 augustus t/m 14 augustus
3 en 10 oktober
13 november tot 16 november

Commissies
Muziekcommissie

Corry de Klepper
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Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-313 806

Bouwcommissie
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T: 0342-491 619

Commissie
Examen Regeling
& Kadervorming
CERK
Phyllis van Ewijk
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Marleen Oosterhuis
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3011 VX Rotterdam
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