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Van de redactie

Voor u ligt het herfstnummer van het BN
waarin de zon van de zomercursussen nog een
beetje door blijft schijnen. Na de cursussen
heeft iedereen weer veel inspiratie opgedaan
om in het nieuwe seizoen mee aan de slag
te gaan. Er worden veel leuke evenementen
georganiseerd. Blader het BN maar eens door
en doe nog meer inspiratie op.
Dit is het laatste BN van mijn hand. Irene
Gosselink gaat het van mij overnemen. Dat
betekent ook dat alle kopij voortaan naar haar
toe mag worden gestuurd.
Let op het nieuwe e-mail adres.
Irene Gosselink
Bargerweg 35
7826 BP Emmen
T: 0591-646 581
E: bn@bamboefluiten.nl
Irene vertelt in dit BN over haar eerste fluit
en hoe ze er toe gekomen is om redactrice te
worden. Uit de reacties die ik kreeg naar aanleiding van mijn vraag wat men wel of niet in
het BN wil lezen, blijkt dat de rubriek “Mijn
eerste fluit”door veel lezers wordt gewaardeerd. Ik hoop dat deze rubriek een vervolg
krijgt en dat de verhalen ooit nog eens gebundeld worden in een boekje.
Ik schets de geschiedenis van Pijpersnieuws
tot BamboefluitNieuws. Een periode waarin
geprobeerd is ons blad iets eigentijdser te
maken, zonder afbreuk te doen aan de inbreng
van de lezers. Het BN is samengesteld voor
en door de lezers waarbij deze inbreng erg belangrijk is. De taak van de redactie is om “het
heerlijke kopje koffie met zelf gebakken taart
gehalte” te bewaken, het gaat om de essentie:
"Muziek in alle vormen en kwaliteiten".
Ik wens Irene veel succes en plezier met de
taak die ze van me gaat overnemen.
Veel leesplezier.
Marieke Henni

2

Van de voorzitter
Nog helemaal vol van indrukken van een
heerlijke zomercursus in Batenburg, met een
openbaar concert in de Tapastuin, zet ik mij
aan het schrijven van dit stukje. Een week
eerder klonk er ook bamboefluitmuziek in Sint
Odiliënberg, waar ik op een ochtend ben wezen
"sfeer proeven". En die was er.
Wat ontzettend fijn dat Irene Gosselink het
stokje van Marieke Henni wil gaan overnemen.
Ik sprak haar nog even in Sint Odiliënberg, zij
heeft allerlei plannen.
Marieke, heel erg bedankt voor al die jaren
inzet, tijd, goede ideeën, leuke onderwerpen,
oproepen doen, herinneringsmailtjes versturen,
artikelen plaatsen, mooie foto’s uitkiezen, kortom: voor het BN maken. BamboefluitNieuws
dat niet alleen mooi is om te zien en tegenwoordig mooi doorzichtig verpakt, maar als
altijd ook zeer lezenswaardig is. Helaas moet
ik in gebreke blijven, maar Marieke, jij weet
vast wel hoeveel bladen er de afgelopen jaren
onder jouw redactie eigenlijk zijn verschenen.
Nogmaals, heel veel dank daarvoor.
Elders in dit BN of anders in het volgende zullen jullie vast verslagen en foto’s tegenkomen
van de twee zomercursussen. Als dit BN op de
mat valt, zal EGT op Wieringen van zich hebben laten horen op 19 september en zal START
op 20 september 2015 voor ons "kader’"(gezellen, meesters en leden die deel uit maken van
een commissie of op een andere manier zich
actief inzetten voor ons Gilde) net achter de rug
zijn. Verder vooruitkijkend:
In 2015 zijn op 3 en 10 oktober bouwworkshops en op 13 tot 16 november is het Studieweekend ensemblespel. Op 13 en 14 februari
2016 zal het volgende jaarvergaderingsweekend plaatsvinden en 12 en 13 maart 2016 wordt
het Jongerenweekend georganiseerd. Tijdens
de zomercursussen is er al goed reclame voor
gemaakt. Hierover staat elders in dit BN meer.
De internationale cursus zal van 31 juli tot 7
augustus 2016 in Zwitserland zijn. Een folder
hierover kun je downloaden van onze website.
In de zomercursussen is al een vooraankondiging gedaan en elders in dit BN lezen jullie
er meer over: zet 30 oktober 2016 vast in je
agenda, Concertproject. We zijn op zoek naar
ensembles in het hele land. Jullie lezen het: aan
bamboefluitactiviteiten is er de komende tijd
geen gebrek. Aarzel niet en doe er je voordeel
mee.
Titia den Haan

MIjN eeRste FLuIt
Ik ben Irene Gosselink, 41 jaar, getrouwd met jeroen Zijlstra en moeder van Gemma (12),
Sofie (8) en Eva (6). Ik heb mijn eerste fluit gebouwd op het zomerkamp in Sint Odiliënberg,
twee jaar geleden.

Ik koos voor een alt omdat Gemma en Sofie
een sopraan gingen bouwen en ik thuis graag
meerstemmig wilde kunnen samenspelen.
Een jaar eerder hoorde ik over bamboefluiten
bouwen op een zomercursus voor Vrijeschool
leraren. De combinatie van bouwen en spelen
leek mij erg leuk voor de Vrijeschool “de
Stroeten” in Emmen waar ik toen werkte. Dus
ging ik verder informeren hoe dat in zijn werk
ging en kwam ik op de site van het Pijpersgilde terecht. Daar ontdekte ik de zomerkampen
en ik schreef mezelf en mijn twee oudste
dochters in.
Toen ik tijdens het kamp hoorde dat een alt
niet altijd af kwam, ging ik extra hard aan het
werk. Ook in de vrije uurtjes, want ik wilde
hem heel graag af krijgen, en dat is gelukt.
Kort na het kamp ging ik op zoek naar een
gezel in de buurt van mijn woonplaats Emmen, omdat mijn dochter Sofie haar fluit nog
niet af had. Ik wilde graag dagelijks met haar
gaan fluiten en ze was al snel toe aan liedjes
met meer dan 4 tonen. Die gezel bleek er niet
te zijn, dus kwamen we terecht bij Gerdien
Feijten in Amersfoort. Omdat ik natuurlijk
met Sofie mee moest, begon ik zelf aan een
tenor. Al snel bedacht ik dat ik dat ook wel
graag wilde: bamboefluitles geven aan kinderen. Dat werden dus nog meer bouwlessen bij
Gerdien.
Toen kwam de meicursus, en omdat mijn
veertigste verjaardag daar middenin viel, heb

ik mijn man en drie kinderen meegenomen.
Mijn man, Jeroen Zijlstra, is koordirigent
van beroep en speelt goed klarinet, maar
hield niet van handvaardigheid (dacht ik). Hij
wilde tijdens de cursus wel op onze jongste
dochter Eva van vier jaar passen. Maar Iris
Hos duwde hem een stuk bamboe in de hand
en hij kwam thuis met een zelfgebouwde
eenhandsfluit en Eva met een sopranino met
drie gaatjes. En ik met mijn eerste tentamenbriefje: AMV.
Toen volgden de tweede keer Sint Odilienberg. Deze keer met het hele gezin, mijn
moeder en Gemma’s vriendin Emma; en de
tweede meicursus, dat was dit jaar, 2015, ook
met ons gezin, mijn moeder en Emma. Daar
deed ik de laatste twee tentamens en werd ik
gezel.
En als je gezel bent sta je blijkbaar ineens
op een lijst, want ik werd gebeld door Hans
Sluijs. Of ik de redactie van het BN wilde
overnemen. Daar hoefde ik niet lang over
na te denken. Ik heb zes jaar in de redactie
van de schoolkrant van de school van onze
kinderen gezeten en ik vond dat leuk om te
doen. Dit is iets waarmee ik actief kan zijn
binnen het Gilde maar waarvoor ik niet veel
hoef te reizen, en wat ik dus vanuit Emmen
makkelijk kan doen.
In januari was ik al begonnen met het geven
van bouw- en spellessen aan 11 kinderen en
6 volwassenen, verdeeld over vier groepjes,
onder de naam Muziekschool de Toverfluit
(voor wie meer wil lezen:
www.muziekschooldetoverfluit.nl of bekijk
onze facebookpagina). Eerst in de huiskamer
en daarna op een speciaal verbouwde zolderruimte, ook bij ons thuis. Na de meivakantie
werkten we toe naar een uitvoering rondom
het thema water. Op 28 juni was het zover.
Een hele dag samen muziek maken, schilderen, eten en spelletjes doen met alle leerlingen en een concert voor publiek aan het eind
van de middag. Dat was een geweldig gevoel:
onze zolder voor het eerst propvol enthousiaste mensen. Bij het slotnummer “Op een
onbewoond eiland” zongen alle toeschouwers
mee. Aan 11 leerlingen werd het diploma
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uitgereikt door Willemien Rouwenhorst. Dit
was precies wat ik wilde: met zijn allen creatief bezig zijn zoals ik dat heb ervaren op de
cursussen van het Gilde.
Nu ben ik net terug van mijn derde kamp in
Sint Odiliënberg, dankbaar voor alle vriendschappen en mooie muziek en boordevol
ideeën voor een nieuw bamboe-seizoen.
Jeroen heeft zich inmiddels ook aangemeld
als aanstaande gezel.
Terug naar mijn eerste fluit.

Inmiddels heb ik drie altfluiten waarvan één
extended fluit. Ook de andere alt heeft een
groter bereik dan mijn eerste, maar toch speel
ik nog graag op mijn eerste fluit. Dit is de fluit
waarbij ik heb ontdekt dat een fluit verandert
en verbetert door hem vaak te bespelen. Dat
ineens, na een hele tijd oefenen, de fluit meer
klank maakte en alle instrumenten rondom
mij (een piano, een harp, gitaren) gingen
meeklinken.
Irene Gosselink

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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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jongerenweekend
11-13 maart 2016
Er wordt een Jongerenweekend georganiseerd.
Het wordt een weekend vol gezelligheid en
activiteiten. Natuurlijk hebben we daarin
ook plaats gemaakt voor een aantal muzikale
workshops die verzorgd worden door verschillende docenten uit het Gilde. Verder zorgen
het activiteitenteam en de kookstaf er voor
dat het een onvergetelijk weekend wordt. Het
JW wordt georganiseerd door jongeren voor
jongeren. Het is jullie challenge om een vriend
of vriendin te vinden die het leuk vindt om
mee te komen. Als dat je lukt, dan krijg je zelf
korting.

Datum:
Aankomst:
Vertrek:
Leeftijd:
Organisatie:

11 t/m 13 maart 2016
vrijdagavond vanaf
19.00 uur
zondagmiddag om
17.00 uur
15 – 30 jaar
Rodi Béthe, Clara Mak, Sjors
Verstege
sjorsverstege@gmail.com

Email:
Website:
www.jongerenweekend.wordpress.com
Locatie:
Groepsaccommodatie
de Koekoek, Vierhouten
Kosten:
Leden NPG: € 50,Introducés: € 55,Leden NPG met introducé: € 45,Min./Max. aantal:30 – 48
Je kan je inschrijven door een mail te sturen
naar sjorsverstege@gmail.com
met daarin:
Naam, Geboortedatum, Adres, Postcode,
Woonplaats, Telefoonnummer, E-mail.
Als je introducé bent:
Wie heeft jou geïntroduceerd?
Je inschrijving is geldig zodra je € 25,- hebt
overgemaakt naar NL66INGB0001266331
t.n.v. Hr. S.V. Verstege te Nieuwegein.
Deze € 25,- gaat af van het totaalbedrag.
Sjors Verstege

Mijn eerste fluit.......

Dat waren er twee, maar daar ging een verhaal aan vooraf.
Het begon allemaal op mijn vierde jaar met mijn eerste muzikale optreden in “Kleutertje
luister” een radioprogramma voor kleuters van de AVRO dat werd gepresenteerd door Herman Broekhuizen en Lily Petersen. Daarin mocht ik het liedje “Lammetje, lammetje, lammetje” zingen omdat ik ook een pyjama met een lammetje er op had. Toen ik een jaar of zes
was kreeg ik AMV lessen. Ik leerde noten lezen, maat en ritme, zingen en treffen volgens de
Gehrels methode. Het was een voorbereiding op de muzieklessen die ik later zou gaan volgen.
Rond mijn achtste, het was in de vroege jaren zestig, begon
ik met blokfluitles aan het Goois Muzieklyceum in Hilversum waar Gerrit de Marez Oyens (de toenmalige echtgenoot
van Tera) directeur was. Ik kreeg les van Jan Spaans. Wekelijks ging ik op de autoped met een tasje aan het stuur waarin
mijn sopraantje en later een alt bungelde naar les. Jan Spaans
hield elk jaar een blokfluitconcours waar ik met leerlingen
van gelijk spelniveau samen speelde en een oorkonde kreeg.
Vooral dat laatste was een stimulans om mee te doen.
Op mijn twaalfde speelde ik mee in de Muzikantenclub van
Lo van der Werf. Dit was een wekelijks programma dat op
woensdagmiddag op de VARA radio werd uitgezonden. De
groep bestond uit 12-18-jarigen die allemaal verschillende
instrumenten bespeelden. Vrijdagmiddag werd er eerst flink
geoefend in de studio, en na een pauze met een glas limonade volgden de opnames. Een serieuze gebeurtenis die vaak
veel tijd
in beslag
nam.
Niet elke
uitvoering was
geschikt om uit te zenden. Dan volgde opnieuw:
"Attentie, attentie, opname drie tellen na nu”.
Als het rode lampje brandde wist je dat er opgenomen werd. Ik speelde ook in een blokfluitorkest onder leiding van Jo Beijersbergen van Henegouwen. Een strenge maar bevlogen man die
veel bekende stukjes bewerkte voor schoolorkest
(de “Speel en zing je mee serie” is van zijn
hand). Wat ik toen vooral heel mooi vond was de
samenklank van alle blokfluiten waarvan de bas
en tenor mijn favorieten waren.
Halverwege de middelbare schooltijd ging ik
volksdansen, de fluiten kwamen soms tevoorschijn maar er waren nog zoveel meer andere
leuke dingen. Ik werd lid van de NJN, de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. We gingen
op excursie de natuur in en tijdens de kampen
werd er ook veel muziek gemaakt en gevolksdanst. Toen ik later lid van het Gilde werd leek
het allemaal veel op de NJN, het was net zo’n
bijzondere club.
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Ik ging in Amsterdam studeren
en speelde af en
toe wat duetten
met wie dat ook
wilde. Later
speelde ik trio’s
met een Ierse
vriend die klavecimbel studeerde bij Gustav
Leonhardt, en
een vriendin die
gamba speelde.
Veel barokcomponisten stonden
op de lessenaar.
De tijd verstreek,
ik kreeg kinderen. Af en toe
speelde ik een
stukje op de fluit
voor ze of we
speelden samen
op de piano. Ik
ging naar de Joke Smitschool, een school
voor volwassenenonderwijs in Amsterdam, en
volgde daar verschillende vakken. Ik kwam in
de klas bij Joke Oosterhuis die muziekles gaf.
En daar gebeurde het. Ik werd besmet met een
onschuldig maar zeer hardnekkig virus dat
werd veroorzaakt door de bamboefluit. Joke
vertelde er met veel enthousiasme over en zij
had ook een folder van het NPG achter in de
klas hangen. Ik wilde wel zo’n bamboefluit
maken. In het voorjaar van 1994 toen ik eindexamen deed, bouwde ik bij Truus ten Cate
mijn eerste sopraanbamboefluit. Truus haalde
me elke week van het station in Weesp op om
bij haar op de boot te gaan bouwen. Achterin
haar busje zat Koffie, een eng keffend hondje
in mijn nek te hijgen. Ik moest er wat voor
over hebben om een fluit te bouwen. Na de
sopraan bouwde ik meteen een alt. Ik had
besloten om de gezelopleiding te gaan doen
en daarvoor moest je minimaal twee fluiten
hebben gebouwd. Ik kende behalve Joke en
Truus nog helemaal niemand van het Gilde.
Met twee fluiten die nog maar net klaar waren
begon ik in september aan de gezelopleiding
in Utrecht. De leerlingenproef heb ik tijdens
deze opleiding nog moeten afleggen, omdat
iedereen dat was vergeten.
In 1997 mocht ik mezelf gezel noemen.
En sinds die tijd heb ik niet alleen een eerste
en tweede fluit, maar nog veel meer. Niet
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alleen zelf gebouwd maar ook een grote groep
leerlingen laten bouwen en natuurlijk ook
laten bespelen. Van het een kwam het ander. Ik
werd regio correspondent in Noord Holland en
organiseerde onder andere samen met Barbara
Karst het jaarlijkse Kerstsamenspel in Haarlem. Ik zat een tijdje in de P.R. commissie, en
ik gaf bouwles op de Vrije School in Amersfoort. Ik ontmoette Hans van Koolwijk, hij
hielp me met de jaarlijkse klus om alle vieze
afgekloven fluiten van deze school schoon te
maken en te reviseren. Ik op mijn beurt hielp
hem bij de schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden van onder andere de Bambuso
Sonoro.
In 2009 werd ik redactrice van het Pijpersnieuws dat later BamboefluitNieuws zou gaan
heten.
Nu wacht ik totdat mijn kleinkinderen groot
genoeg zijn om samen met mij een fluit te
gaan maken. Misschien dat zij dan ook, net
zoals ik meer dan vijftig jaar geleden, een
bungelend tasje met een fluit erin aan het stuur
hebben hangen.
Marieke Henni

samenspeldag eefde
Op zaterdag 17 oktober 2015 wordt er in
eefde samengespeeld.
We spelen van muziekbijlagen, die van
tevoren afgesproken worden. Als je graag
een bepaald nummer speelt, meld dit als je je
opgeeft, zodat er rekening mee gehouden kan
worden.
Aan de dag kunnen beginners en gevorderden
meedoen.

Tijd:
Plaats:
Kosten:
Meenemen:
Opgeven:

10.30 uur tot 15.30 uur
Elzerdijk 7
7211 LV Eefde
€ 5,00
eigen lunch, fluiten,
muziekstandaard
willemien@zwaluwstaart.eu
T: 0575-512 248
M: 06-122 377 24

Willemien Rouwenhorst

Van Pijpersnieuws naar BamboefluitNieuws
Een korte geschiedenis
Het eerste nummer dat ik als redactrice van
het Pijpersnieuws maak is het aprilnummer
van 2009 dat voornamelijk over de dag van de
bamboefluit gaat. In het midden van het blad
staan de pagina’s het Jonge Pijpersnieuws,
dat met moeite gevuld wordt. De toelichting
op de muziekbijlagen staat nog achterin, de
index verhuis ik van de laatste naar de eerste
pagina. De muzieknootjes naast het pagina
nummer verdwijnen omdat ik dat een beetje
gedateerd vind. In het julinummer verdwijnt
ook het woord pagina en voldoet alleen het
nummer. Boven het redactionele stukje komt
een foto met een brilletje, wie mij kent weet
dat ik dat brilletje draag. Bij gebrek aan kopij
van de jeugd vul ik de pagina’s zelf op met
puzzeltjes, spelletjes en werkbeschrijvingen
van instrumenten.
In 2010 verandert er veel. Allereerst een full
color omslag, de naam Pijpersnieuws verandert in BamboefluitNieuws (met een hoofdletter N). Op de losse muziekbijlagen komt
de bijbehorende toelichting te staan. Het BN,
zoals het al snel wordt genoemd, verschijnt
vanaf nu bij het wisselen van de seizoenen.
Het winternummer 21 december, het lentenummer 21 maart, het zomernummer 21 juni
en het herfstnummer 21 september. Redactioneel heet voortaan Van de redactie en Van de
bestuurstafel wordt Van de voorzitter.
In het voorjaarsnummer verschijnt de rubriek
“Mijn eerste bamboefluit”. Een rubriek waar
iedereen met plezier aan meewerkt. Er wordt
elke keer weer een mooi verhaal geschreven
over de gevolgen van die allereerste fluit in
het leven van de makers.
In 2011 zijn het BN en de muziekbijlagen
digitaal te krijgen en verschijnt het BN ook op
de website. De buitenlandse leden krijgen het
BN en de muziekbijlagen voortaan digitaal.
De jeugdpagina waar geen kopij voor binnenkomt, vervalt om plaats te maken voor andere
kopij. Ik begin met een serie interviews met
bijzondere personen van buiten het Gilde die
er zijdelings toch iets mee te maken hebben of
zouden kunnen krijgen.
Twee mensen waar ik ieder nummer op kan
rekenen zijn Ita Kloos en Rina Teuben, zij
sturen kopij en foto’s, en Ita mailt altijd wat
ze van het nieuw verschenen nummer vindt.
In 2012 komt er een nieuw info nummer voor
nieuwe leden, met een kleuromslag. In het

BN maakt het brilletje boven het redactionele stukje plaats voor mijn handen aan het
toetsenbord.
In 2013 maak ik gebruik van een nieuw opmaakprogramma InDesign waarmee ik meer
technische mogelijkheden heb. De rubriek
“Oud Opnieuw” (stukjes uit oude PN nummers) wordt geïntroduceerd.
In 2014 verdwijnt de bruine enveloppe en
krijgt het BN een transparant omslag. Het
font Tahoma wordt vervangen door Times
New Roman, een tijdloze en goed leesbare
letter. Er wordt een artikel overgenomen uit
het tijdschrift de Blokfluitist. Er vindt een
discussie plaats over het plaatsen van foto’s
op de website, in de Activiteitenfolder en het
BN. Afgesproken wordt dat geportretteerden
toestemming moeten geven voor het plaatsen
van de foto’s.
Er komt een nieuwe rubriek “Kwartetten”.
2015, mijn laatste redactiejaar
Het kost tijd en moeite om een opvolgster te
vinden. Irene Gosselink gaat het van me overnemen. In de zomercursus in Sint Odiliënberg
dit jaar, inventariseert ze al een beetje wat de
deelnemers graag in het BN willen lezen.
Een kleine greep uit de ideeën:
Rekening houden met kinderen dat ze (nog)
niet vlot kunnen lezen. Deze kinderen zullen
alle langere teksten overslaan. Een rubriek
over het Gilde in andere landen, spelletjes,
puzzeltjes, quiz voor kinderen. Iets over
filosofie en muziek, een rubriek over de betekenis van het Gilde in deze tijd, de rubriek
‘Mijn eerste fluit’ erin houden, daarvoor ook
jongeren / nieuwe leden vragen. Iets over de
geschiedenis / het ontstaan van het Gilde.
Een vraag - en antwoordrubriek, bijvoorbeeld
iemand die een bouwprobleem voorlegt of
iemand die een speelgroepje wil oprichten.
Reacties die ik zelf krijg zijn onder andere:
Iets over de ervaringen van de bouwcommissie als ze bij elkaar geweest zijn en waar, wat
ze doen of bespreken en hoe. Hetzelfde van
het CERK. Kom toch eens naar buiten met
jullie ervaringen, dan hebben anderen er ook
iets aan. Waken voor een te oubollig blad.
Wat ik leuk vond om te lezen, waren de verhalen over de cursussen, de eerste bamboefluiten en de kwartetten.
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Zeven jaargangen waarvan ik 26 nummers
heb gemaakt liggen nu voor mij op mijn
bureau. Bovenop vier witte ruggen en dan
een bont gekleurde stapel. Telkens een flinke
klus die soms meer moeite kost dan nodig
is. Iedere keer vind ik het een feest om het
nieuwe BN in de bus te krijgen. Het blad met
de gedrukte tekst in de hand te houden, er in
te bladeren, lezen, teruglezen, en de geur van
de drukinkt op te snuiven. Dankzij de mensen die kopij sturen, foto’s maken en ideeën
aandragen is de stapel geworden tot wat het
is. Daarvoor wil ik iedereen heel hartelijk
bedanken. Ook dank ik het bestuur, zij gaven
mij de vrije hand en het vertrouwen om het
BN samen te stellen. Ik hoop dat Irene met
net zoveel plezier de volgende nummers gaat
maken. Ook hoop ik dat iedereen haar mailbox goed vult met kopij en mooie foto’s.
Marieke Henni

HORTuSfESTIVAL
LeIDeN
Net als Amsterdam, utrecht en Haren kent
Leiden het fenomeen Hortus festival met
in de zomermaanden juli en augustus een
wekelijks concert in de Oranjerie. Mijn
echtgenoot Bob en ik gaan daar met plezier
naar toe.
Voor 29 juli stond het “Trio d`Anches de
Paris” gepland, drie rietblazers met als hoboïst
Bram Kreeftmeijer. Ik herinnerde mij uit een
Zeewolde cursus in de 80-er jaren een moeder
Annie Kreeftmeijer met twee hele muzikale
zoontjes. Zou het kunnen dat hij één van die
twee zou zijn? Wij waren vroeg, een van de
muzikanten herschikte nog wat bij de standaards. Ik waagde het hem aan te spreken, en
het klopte. Bram vertelde dat hij speelt in het
Gelders orkest. Zijn broer heeft piano conservatorium, maar werkt nu als econoom. Aan
Zeewolde heeft hij nog leuke herinneringen
en zijn zeer levendig tweejarige zoontje krijgt
hij rustig en in slaap dankzij zijn bamboefluit.
Leuk om te horen en we genoten van een
prachtig concert met muziek gecomponeerd
aan weerszijden van de tweede wereldoorlog.
Joke Lodder
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Van de Cerk
In de meicursus, die gehouden werd in Baarlo,
heeft Irene Gosselink haar laatste tentamens
gehaald. Het Gilde is weer een nieuwe gezel
rijker. Wij wensen haar een mooie toekomst
als gezel binnen het Gilde.
Phyllis van Ewijk

Nieuwe Leden
Bij Irene Gosselink in Emmen hebben op 28
juni de volgende leerlingen hun leerling diploma gehaald:
Anna van der Lugt, Astrid Lübbers, Christel
Rolfes, Anne Lien Pielage, Loïzz Keuning,
Dylan Pietersma, Marga Plat, Anouk Reekers,
Carolien Pielage, Nienke van de Veldt, Maaike
Pijl.
Een altzegel hebben gehaald: Emma Kwakernaak en Jeroen Zijlstra. Willemien Rouwenhorst was erbij om de diploma’s en zegels uit
te reiken.

Instemming gebruik foto'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 of in de
activiteitenfolder van het NPG.
De privacy voorwaarden voor het plaatsen van
de foto's zijn te vinden op de website:
www.bamboefluiten.nl

Ineke Jansen-Toenink
26 juni 1947 – 21 juni 2015
Ineke, altijd een vrolijke vlinder in ons midden, een libelle zo je wilt. Maar dan wel een
blauwe.
In de zomer van 2012 hadden wij net besloten het jaarvergaderingweekend van het
Bamboefluitgilde te organiseren. Ik wilde
graag Peter van Eden een postume eer bewijzen door zijn Kleine Johannes te bewerken

en uit te voeren. Ieder van de groep nam
een rol op zich, sommigen zelfs twee. Ineke
fladderde rond als Windekind. Wat hebben we
gewerkt en genoten. Het werd tevens voor ons
een manier om enigszins het verlies van onze
Corrie J. te verwerken.
Ineke kwam begin jaren 90 de cursus muziek
aan de 1e moedermavo te Middenmeer volgen
en is sindsdien nooit meer opgehouden met
bamboefluit spelen. Bij voorkeur alt, tot zij
anderhalf jaar geleden last kreeg van haar duimen, die niet meer deden wat zij ervan verwachtte. De heren doktoren dachten dat wel
te kunnen verhelpen, maar na drie pogingen
zonder resultaat bleek er een onomkeerbaar
proces aan de gang te zijn. De ene spier na de
andere liet het afweten.
Op 19 mei jongstleden hadden wij onze
laatste spelochtend van dit seizoen, in Camperduin in plaats van in Wieringerwerf. Rond
koffietijd was Ineke en haar man Guus er
ook. Wat waren we allemaal blij haar weer
te zien en weer even bij te praten. Ze dwong
ons zonder het te beseffen enorm respect en
bewondering af voor de manier waarop ze
met haar lot omging.
Johannes verloor zijn Windekind, wij op 21
juni de onze.
Net als voor Corrie drie jaar geleden, hebben
we voor haar Water uit de Vier Elementen van
Wim Burghouwt en Deep Harmony gespeeld.
Het Bamboefluitensemble Wieringerwerf e.o.
Wil van der Zwet

Nieuwe Bouwplankjes
De bouwers in Sint Odiliënberg en Batenburg
hebben fijn kunnen werken aan prachtige
nieuwe bouwplankjes.
Dit kon door een gezellig dagje hard werken
van Arjaan den Haan en Hans Siddré.
Truus Siddré
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25 jaar Beaufortgroep
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum
is de Beaufortgroep op tournee om zich te
presenteren aan zoveel mogelijk belangstellenden.
We hadden als Beaufortgroep op 14 juni
een ontspannen en gezellig optreden bij de
groep van Corry de Klepper in Nieuwerkerk aan de IJssel.
Samen speelden we: "Cantio Belgica Ach
du feiner Reiter" van Samuel Scheidt en
"Het feest der ontmoeting" van de stralende Sandra Willeboordse-Notenboom.
De Beaufortgroep speelde verder het
repertoire van de Jaarvergadering onder
leiding van Els Schreuder. De groep van
Corry de Klepper speelde ook mooie stukken voor een enthousiast publiek. De dag
werd afgesloten met een lekker etentje.
Rina Teuben

studieweekend steenwijk 13 - 16 november
Het studieweekend in steenwijk (13 t/m 16
november) belooft dit jaar weer een feestje
te worden.
Na de goede ervaringen van het vorige jaar
zijn er weer vier vakantiehuisjes gehuurd op
het terrein van Fredeshiem in Steenwijk.
Vier kwartetten kunnen repeteren in hun eigen
huisje. Elk volledig kwartet dat is aangemeld
maakt kans op zo’n prachtige accommodatie.
Hoe eerder je volledige kwartet staat ingeschreven, hoe hoger je op de verdeellijst komt
te staan.
De overige deelnemers vinden een plekje in
Stins, de groepsaccommodatie. Koffie- en
theepauze en de bar vinden eveneens in Stins
plaats.
Voor de warme maaltijden kan zoals te doen
gebruikelijk een keuze gemaakt worden uit
een aantal menu’s, door verschillende koks
bereid.
Als coaches zijn in elk geval Ineke van
Gelder, Josje Lodder, Mette Laugs en Renilde
Duif beschikbaar. Zelfstandig spelen en begeleide sessies wisselen elkaar af.
Mensen die geen eigen speelgroep hebben,
kunnen deelnemen aan de “inloop-speel-
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groep” die alle sessies begeleid gaat worden
door één van de stafleden. Maar je vindt het
misschien leuker om deel uit te maken van
een ad hoc ensemble, dan maak je onderling
afspraken over de te spelen muziek. Als je je
snel opgeeft, kan ik daarbij een bemiddelende
rol spelen.
Je kunt op vrijdag 13 november al vanaf
15.00 uur terecht, mits je maar voor jezelf
zorgt tot de avondkoffie, die vanaf 19.00 uur
klaarstaat.
Het daadwerkelijke programma loopt van
zaterdagochtend tot zondagmiddag 16.00 uur.
Je kunt daarna blijven zolang je wilt, mits je
maandagochtend maar voor 10.00 uur weer
bent “uitgecheckt”.
Maaltijden, koffie en thee zijn bij de prijs
inbegrepen.
Overige drankjes zijn voor eigen rekening.
Een frisse neus in de Steenwijkse bossen, een
spannend boek of een gezelschapsspel behoren uiteraard ook tot de mogelijkheden.
Tot ziens in Steenwijk.
Corry de Klepper

Bamboefluit concertje
Amersfoort
Op zondagmiddag 19 juli konden we komen
luisteren naar het bamboefluit kwartet
eGt: “eigenlijk Geen tijd’.
Dit bestaat uit Arend smit, Helma de
Hoop, Maaike en Gerdien Feyten en Mirte
Lomann, aangevuld met twee jonge spelers
Luuk Linders en sjors Verstege.
De mooie locatie, het zaaltje in het Hof der
Toekomst, waar Gerdien woont, was goed
gevuld met vele bamboefluiters en buurtgenoten van Gerdien. Alle maten fluiten werden
gehoord in een kostelijke afwisseling van de
diverse stukken muziek. Van "Vogelfluitje"
tot Grootbas (de indrukwekkende lange van
Frans Bouwmeester).
Het programma was op een A4-tje uitgedeeld
met het verzoek om bij elk nummer commentaar te leveren. Dit concert was een try-out
voor een te geven concert in september op
Wieringen op uitnodiging van Iris Hos.
De uitvoering was zeer aangenaam, heel knap
om zo zuiver te spelen. Vooral de eenstemmige melodie op tenoren met één kwartbas
was “adembenemend”. De presentatie was
wat “shy” in het begin, maar allengs was het
plezier van het spelen te zien.
Er zal zeker nog hier en daar geschaafd
moeten worden aan het programma, maar het
totaal was beslist het aanhoren waard. Ik gaf
ze het advies om zich aan te melden voor het
radioprogramma op zaterdagavond “Open
Podium”. Dat zou een goede “Opsteker” voor
de bamboefluit kunnen zijn.
Ita Kloos

Concertproject 2016
Ook in 2016 wordt er een speciaal project
georganiseerd. De bedoeling is dat verschillende ensembles van gevorderde spelers
in het land hieraan mee gaan werken. Dit
moet uitmonden in een gezamenlijk concert
op een hoog niveau.
Het IDee Is:
Er is één centraal stuk "Big Bamboo back in
town" van Ton van der Valk.
Van dit werk speelt iedereen tenminste het
eerste en laatste deel.
Ensembles studeren muziek in, te weten het
eerste en laatste deel van Big Bamboo back
in town. Misschien ook nog een deel en een
werk uit hun eigen repertoire.
In het studeertraject worden ze tenminste drie
maal gecoacht.
De aankondiging wordt op 20 september 2015
op Start gedaan waarna ensembles aan de slag
kunnen.
De bedoeling is om in kleinere samenstelling
try-outs te houden in de eigen regio, vóór de
uiteindelijke gezamenlijke uitvoering.
Alles komt bij elkaar op 30 oktober 2016 tijdens één slotconcert dat publiekelijk toegankelijk is.
Als het mogelijk is combineren we de Big
Bamboo met een andere kunstvorm (bijvoorbeeld mime, PowerPointpresentatie)
Beoogde locatie voor het slotconcert:
Akoesticum in Ede
Kostenindicatie: ± € 25,- per persoon
GeVRAAGD: eNseMBLes
Wil je met een ensemble meedoen, of op een
andere manier aan dit project meewerken (het
verhaal van de Big Bamboo vorm geven) geef
je dan op bij
Truus Siddré
E: tsiddre@hotmail.nl
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BATENBURG
Gister ben ik teruggekomen van het Bamboefluitenkamp in Batenburg. Iedereen die ik probeer uit
te leggen wat dit is kijkt me raar aan. Dat neem ik ze ook helemaal niet kwalijk, want toen ik er zelf
voor het eerst van hoorde vond ik het ook raar. Het is een soort kamp voor kinderen en volwassenen en tijdens dat kamp maak je zelf een eigen bamboefluit en ben je veel bezig met muziek spelen
en leren. Het is voor mij echt iets waar ik het hele jaar naar uitkijk. Dit is alweer het vierde jaar
dat ik mee geweest ben en elk jaar komen dezelfde (en nieuwe mensen) weer terug. Dat is ook het
leuke, die mensen zie je één keer per jaar, maar het lijkt alsof je nooit weg bent geweest. En dat je
kunt zeggen dat je een muziekinstrument kunt maken vind ik toch wel bijzonder. Ik word er altijd
weer blij van.
Kim Delarea den Daas
Het was weer één groot feest.
Allemaal enthousiaste kinderen met
hun ouders en/of grootouders. Een
geweldige staf en prachtig weer. Direkt
de eerste avond was het dubbel feest:
Hein en elly Laugs waren uitgerekend
die dag 50 jaar getrouwd dat hebben
we stevig gevierd.
Lang zullen ze leven.
Naast het bouwen werd er natuurlijk gezwommen, zelfs op ons eigen terrein. Op
het veld naast de boerderij was een grote
“hot tub” geplaatst, waar zeker 6 - 8 personen in konden. Wel moest hij door ons
zelf met hout warmgestookt worden. Een
heerlijk klusje voor de pyromanen onder
ons. Na een week hard werken, kregen
Kira, Olivier en Hetty hun diploma. En
na dit feest was er een spetterende bonte avond waarbij jong en oud zeer creatief met hun talenten
voor de dag kwamen, het thema van de week: “Zuid Amerika“ leende zich daar ook prima voor.
De laatste ochtend gezamenlijk ontbijten en gezamenlijk corvee. En dan hartroerend en uitgebreid
afscheid nemen van elkaar en van deze heerlijke week. Tot volgend jaar.
Fivos, Danae, Kira, Berit, Olivier, Reinout, Maaike, Maartje en Geertje
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Foto impressie Batenburg
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Sint Odiliënberg
Dit jaar met het thema frankrijk.
Muziek van Edith Piaf en Amélie,
schilderen met Monet en Cézanne als
voorbeeld, stokbrood bij het middageten,
's avonds bij het koor franse liederen
zingen.
Maar uiteindelijk gaat het vooral om de
muziek. De hele week ben je bezig met
muziek. En nu in dit geval met de prachtige
(en vaak ook romantische) muziek van de
Franse componisten, bewerkt voor 3- of
4-stemmig bamboefluit.
Ik vond het weer een super gezellige week,
veel te kort weer als je het mij vraagt. En
het duurt even een dag voordat je je weer
-na een jaar- aan het dagprogramma hebt
aangepast.
Om 9 uur moet je fit klaarstaan om eerst
maar eens een uurtje te fluiten en na de
koffie ben je 2 uur aan het bouwen.
Na het middageten is het keuze uur, dit
jaar schilderen, speksteen maken of je fluit
repareren, en de niveaugroepjes.
Om 7 uur begint het programma weer:
volksdansen, voorlezen en koor. Na het
koor is er nog de bar om gezellig bij te
kletsen of om samen te kaarten. Het is altijd
goed om iedereen te weerzien. Om te zien
hoe ze zijn veranderd en te merken of die
vriendschap er na een jaar nog steeds is.
Juist omdat je elkaar maar een week per
jaar ziet en de hele week met elkaar optrekt,
wordt die vriendschap heel hecht en binnen
een week kun je geen ruzie krijgen dus de
vriendschap blijft in stand. En in deze week
dat je elkaar weer ziet moet je inhalen voor
afgelopen jaar dat je elkaar niet hebt gezien
en alvast voorlopen om elkaar weer te
missen.Maar goed, het hoofdonderwerp van
het kamp is natuurlijk wel de bamboefluit.
Het samen met elkaar spelen en muziek
maken is ook fantastisch. Samen iets moois
maken door op zelfgemaakte instrumenten
te spelen. Ook naar elkaar te luisteren
hoe bijvoorbeeld anderen van een hoger
niveau een moeilijker stuk spelen en
hoe de kleintjes net vader Jacob kunnen
spelen. Op de een na laatste dag kun je
zien wie er voortgang heeft gemaakt, wie
een nieuwe fluit heeft gemaakt, en wie er
de beste keuze heeft gemaakt om zich te
laten installeren en lid te worden van het
Gilde. Op de laatste avond bij de optredens
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is het ook altijd leuk om te zien hoe de
andere deelnemers creatief zijn buiten het
dagprogramma en buiten de bamboefluiten
of creatief zijn met het thema en zo
bijvoorbeeld een leuk toneelstuk
neerzetten.
In 2016 wordt weer sinds jaren een
jongerenweekend georganiseerd, ik heb er
nu al zin in. Niet dat ik de 30+ ers of de
kleine kinderen niet leuk of gezellig vind,
maar gewoon.
Ik kijk uit naar de NPG zomercursus 2016.
Iedereen, nog bedankt voor de leuke week
en tot snel weer.
Edith Sars

Fluit
O, o, o wat een mooi geluid
Kamp
Nee, nee, dat is geen ramp
Samen is dat perfect
En de regen heeft ons dinsdag niet genekt
Koffie drie keer per dag
Dan heeft ieder een mooie glimlach
Anja vertelt de verhalen van Tatatoek
Maar eigenlijk komen die verhalen uit een
boek
Het leven op een kamp is fijn
Zeker met mooie warme zonneschijn
Elke ochtend, na het ontbijt
hebben wij gezelligheid
Samen zingen, musiceren
Ineke en Gerard dirigeren
En daar kunnen we veel van leren
Bamboe wat een bijzonder materiaal
We gebruiken het allemaal
We bouwden, zaagden en gingen boren
De resultaten zijn te horen
Bij Gerard en Brigit waren de tenoren
Het eten was een groot succes
De kookstaf deed het opperbest
Ik ga nu elke nacht dromen
Dat ik volgend jaar weer mag komen
Ik dank jullie allemaal
Voor het luisteren naar mijn verhaal
Julia
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Corry dirigeert in Batenburg
Dansen in Sint Odiliënberg
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Beheer

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

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

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

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

Activiteiten 2015-2016
Bouwworkshop II
Samenspeldag Eefde
Studieweekend ensemblespel
Jaarvergaderingsweekend
Jongerenweekend
Internationale cursus Zwitserland
Concertproject

3 en 10 oktober 2015
17 oktober 2015
13 november tot 16 november 2015
13 en 14 februari 2016
12 en 13 maart 2016
31 juli - 7 augustus 2016
30 oktober 2016

