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In overleg met de penningmeester is reductie
mogelijk, maar méér is zeer welkom.
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Van de redactie

Van de bestuurstafel
In het vorige BN hebben we afscheid genomen van
Marieke Henni. In dit BN heten we Irene Gosselink
van harte welkom als samensteller van ons blad.
Veel succes hiermee, Irene.

‘Fluiten op de Geert Grooteschool’
Allereerst: ik was verrast door de grote hoeveelheid kopij die mij werd toegestuurd. Alle inzenders: hartelijk bedankt! Heel fijn om zo aan mijn
eerste BN te kunnen beginnen.
Nieuw in dit BN: rubrieken over het Pijpersgilde
in het buitenland, over een Commissie van onze
vereniging en over muziekfilosofie, de oproepenrubriek ‘Bamboetjes’ en, op de laatste pagina:
het BamboefluitKinderNieuws.
Verder vindt u als vanouds de rubriek ‘Mijn
eerste fluit’, verslagen van optredens, lessen en
reizen, notulen en de losse bijlagen.
Wat mij bij het lezen van de bijdragen is opgevallen is dat in zeker drie artikelen het woord
familie wordt gebruikt in verband met het
Pijpersgilde: dat de leden zich enorm met elkaar
verbonden voelen, zelfs over de landsgrenzen
heen. Het is mijn streven om hier met het maken
van het BN een kleine bijdrage aan te leveren,
en om het BN een blad te laten zijn voor de hele
bamboefamilie, voor jong en oud.
Heeft u een bijdrage voor één van de rubrieken,
een oproep, een artikel of tips en ideeën voor de
volgende nummers, wilt u mij die dan toesturen?
Irene Gosselink
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De meeste leden hebben het al vernomen: we
hebben helaas afscheid moeten nemen van Truus
ten Cate. Zij is 5 november overleden. Velen van
ons hebben op 11 november in Weesp afscheid
van haar genomen. Elders in dit BN staat een in
memoriam over haar. Hieronder de e-mailreacties
die binnenkwamen uit het buitenland.
• Truus ten Cate has been our very important and
great musician among us bamboopipers. In unity
thinking of her, with the Dutch Guild, Hikari Shiraki
• Not only in Baarlo, but also playing wunderfully
with Fure no-quartet in Spiez and Zuoz, teaching
at quartet meetings in the Netherlands...and
many other memories will remain forever.
Musical greetings. Ursula Rothen
• C’est avec une grande tristesse que j’apprends le
décès de Truus ten Cate. C’est grâce à elle, dans
un stage de perfectionnement en France, que j’ai
commencé à progresser dans le jeu de flûtes de
bambou. Et je me souviens, avec un plaisir immense, les soirées où nous chantions toutes
les chansons française qu’elle connaissait parfaitement. La guilde française et moi même sommes
avec vous dans ce vide qu’elle va laisser. Toutes
mes amitiés, Annie Ducloux
• I am very saddened by the loss of Truus ten Cate.
She was a real giant among pipers - not only a
fine musician but with a very unique spirit. She
will be greatly missed! Charlotte Poletti
• Mit bedauern lese ich vom Truus ten Cates Tode.
Euch allen sende ich - auch im Namen der Österr.
Gilde - unser Mitgefühl, wir trauern mit Euch.
Viele Jahre schon kenne ich Truus, sie hat ja einige
Musizierseminare bei uns in Österreich geleitet.
Auch unvergessen sind mir ihre Workshops beiden interationalen Kursen.Da habe ich so viel von
ihr lernen können. Wie gut, dass ich Truus in
Baarlo noch gesehen habe! Sie wird mir in bester
Erinnerung bleiben! Liebe Grüsse aus Graz. Wal
traut Nobis
We kijken terug naar een goed bezochte START
bijeenkomst. Hierin hebben we het o.a. gehad over
dat het belangrijk is voor het bestuur om te weten
wie waar actief is in het land en wie we waarvoor
kunnen benaderen. Zo is Jan de Klepper, onze webmaster, bezig een ‘vlekkenkaart’ te maken. Deze

vlekkenkaart staat binnenkort op de website.
Op de kaart van Nederland (google-maps) krijgen
we (via een muisklik op een vlaggetje/bolletje) een
naam van een actieve gezel/meester te zien en de
activiteiten die er zijn. Ook is er een begin gemaakt
met een overzicht van alle speelgroepen en ensembles die verspreid over het land actief zijn. Er staan
inmiddels 11 groepen met de contactpersonen of
dirigenten op: Corry de Klepper, Ita Kloos, Mirthe
Lohmann, Nannie van der Plaats, Els Schreuder,
Marleen Oosterhuis, Iris Hos, Maaike Feijten en
Phyllis van Ewijk. Bij deze doen we een oproep: als
je vermoedt dat je nog niet op de lijst staat, stuur
je gegevens op zoals locatie, naam van de groep
(als die er is), fluitniveau, aantal deelnemers, evt.
namen van deelnemers, contactpersoon of dirigent,
frequentie van aantal bijeenkomsten per jaar, of de
groep wil optreden of niet. Tijdens het maken van
dit stukje is het ensemble-weekend bezig of net
achter de rug. Vanaf de bestuurstafel is het nog niet
mogelijk om hierop terug te kijken.
En we kijken vooruit:
De eerstvolgende landelijke activiteit is het jaarvergaderingsweekend van 13 en 14 februari 2016. De
notulen van de jaarvergadering van 2015 staan in
dit BN, evenals de aankondiging en agenda van de
jaarvergadering van 13 februari 2016. Regio Midden is al druk bezig met de voorbereidingen.
Samen met dit BN wordt de Activiteitenfolder
verstuurd. Nieuw is de organisatie van een Jongerenweekend op 12 en 13 Maart.
Het is nog niet helemaal zeker in welke (mid)week
de meicursus zal vallen: de laatste van april of de
eerste van mei. Wel is zeker dat er een cursus zal
plaatsvinden! We brengen jullie zo snel mogelijk op
de hoogte als daar eenmaal duidelijkheid over is.
Houd website en email in de gaten...
En let op, de twee zomercursussen zullen in dezelfde week zijn (van 23 tot 30 juli 2016).
De internationale cursus is de week daarna van 31
juli tot 7 augustus 2016.
Tenslotte vindt er 30 Oktober 2016 een bijzonder
concert plaats in het Akoesticum in Ede. Bestaande
ensembles of speciaal voor dit concert opgerichte
ensembles zullen o.a. de Big Bamboe uitvoeren.
Veel leuke activiteiten en cursussen. Aarzel niet
om in te schrijven. Rest ons nog om iedereen een
gelukkig 2016 toe te wensen. Hopelijk kunnen we
velen van jullie begroeten in het jaarvergaderingsweekend.

Opleiding- en
bijscholingdagen
Voor wie?
• Voor aanstaande (Basis-) gezellen
• Gezellen die zich weer eens willen bijscholen of
hun kennis willen opfrissen
• (a.s.) gezellen die probleemfluiten hebben en
daar hulp bij kunnen gebruiken
• geïnteresseerde leerlingen
Wat gaan we doen?
Er wordt per keer een deel van de Gids voor
Gezellen behandeld. De kracht van deze dag is,
naast kennis en ervaring opdoen, het samen
werken en zoeken naar oplossingen. We leren
van elkaar en doen zo ook nieuwe kennis op,
zowel wat betreft fluitenbouw, als ook didactiek,
spel en groepsles.
Wanneer: zat.16 januari, 16 april, 15 oktober
Hoe laat: van 10.30 tot ± 15.30 uur.
Waar: Dieren
Kosten: € 25,- per dag
Informatie: Truus Siddré: tsiddre@hotmail.nl

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.

Namens het bestuur
Titia den Haan
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In memoriam Truus ten Cate (1924 – 2015)
Al op de tweede bladzijde van het boek vijfenzeventig jaar NPG (2014) dat Hans Sluijs samenstelde, is
Truus terug te vinden op een foto – ze speelt op haar bas, kwartettend met Mies Müller, Nini Rueter en
Jo van Hoboken, voor een radio-uitzending met het motto ‘Van Hout tot Klank’. We schrijven 1949. Het
Nederlandse Pijpersgilde is dan elf jaar oud, Truus vijf en twintig. De afgelopen week hebben we afscheid van haar moeten nemen. Met Truus verliest het Gilde opnieuw een van de bijzondere, bevlogen
vrouwen van het allereerste uur.
Mijn herinneringen aan Truus gaan terug tot het
jaar 1979, toen we in Kontakt der Kontinenten het
veertigjarig bestaan van het Gilde vierden. Ter gelegenheid van dat jubileum werden in opdracht van
het Gilde nieuwe composities gemaakt, die door
een kwartet met Truus, Ita Kloos, Peter Hogerheide
en Josje Lodder gepresenteerd werden en later
op een langspeelplaat gezet: Bamboe klinkt. De
stukken die door Jurriaan Andriessen, Albert de
Klerk, Henk Badings, Tera de Marez Oyens, Wilfred
Reneman, Herman Strategier, Wim ter Burg en
Wim Burghouwt werden geschreven, worden in
het Gilde nog veelvuldig gespeeld. Ik weet het niet
zeker, maar ik vermoed dat de meesten van hen zijn
benaderd door Truus.
Truus bruiste van de ideeën. Met nooit aflatende
energie maakte ze plannen voor het Gilde. Door
Truus hebben we muziek van o.a. Willem Vogel,
Geza Frid, Lucas van Regteren Altena, Adriaan Bonsel. In opdracht van Truus componeerde Tera de
Marez Oyens de muziek bij het verhaal ‘De witte
karavaan’ – muziek die afgelopen voorjaar de kern
vormde van de cursus in Baarlo. Door Truus is het
spelen op bamboefluiten op hoger peil gebracht.
Professionele blokfluitdocenten werden door haar
gevraagd les te geven, niet alleen aan het Furenokwartet dat sinds 1982 wekelijks samenspeelde –
altijd op dezelfde fluit: Truus speelde bas, Ita tenor,
Joke Oosterhuis alt en ik sopraan – maar ook aan
alle deelnemers van de internationale cursus in
Ossendrecht, een cursus die in 1988 door Fureno
werd georganiseerd. Om op dit niveau te kunnen
blijven spelen richtte Truus in 1990 de Beaufortgroep op, die ze bijna tien jaar lang met grote deskundigheid leidde. Ze leidde gezellen op, niet alleen
in Nederland, maar ook in Denemarken, Frankrijk,
Zwitserland en Griekenland. Op initiatief van Truus
kwamen ensembles een weekend bij elkaar om
les te krijgen in samenspel. Een traditie die tot op
heden jaarlijks is voortgezet.
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De activiteiten en concerten die Truus verzon
waren áltijd origineel, inspirerend en vernieuwend.
En haar plannen werden altijd concreet gemaakt:
Truus enthousiasmeerde mensen en kreeg het

voor elkaar dat haar ideeën tot in detail werden
uitgevoerd. Gedreven organiseerde ze nationale en
internationale cursussen, zat ze in het bestuur en
in de muziekcommissie, gaf ze les aan groepen en
groepjes, beheerde ze de bibliotheek.
Ze stelde speelboekjes samen: drie deeltjes Speenkruid, met een schat aan liedjes, voor elk stadium
van de te bouwen fluiten, zodat de beginnende
bamboefluiter zich het fluiten eigen kan maken met
achtereenvolgens een gaatje, twee, enz. Om goed
te kunnen spelen moet je de muziek eerst kunnen
zingen, was Truus’ overtuiging. Het boekje voor als
de sopraan af is, Fluitekruid, en het beginnersboekje voor de alt, Pijpkruid, zijn voor een groot deel
haar werk. Niet alleen al haar kinderen en kleinkinderen maakten een bamboefluit, ook buren uit
Weesp en mensen van de roeivereniging gingen bij
Truus op de boot aan de slag. Tot op hoge leeftijd
bleef ze actief muziek maken (met Truus Emons, en
in het Vechtkwartet) en lesgeven aan bamboefluiters, o.a. aan Quasi en de Kruisbessen.

Programma jubileumweekend uitgelegd
door Truus ten Cate, met assistentie
van Olle ten Cate

Wie wel eens onder leiding van Truus heeft gespeeld, weet hoe belangrijk het is dat je aandacht
besteedt aan alle details. Dat je geen noten speelt,
maar dat je fluit een verhaal vertelt. En dat je dat
verhaal niet al mag ‘verklappen’ door vooraf riedeltjes te laten horen. Dat je naar de anderen moet
luisteren. Dat je zinnen moet afwerken, lijnen moet
spelen. Dat alleen dat ene tempo het allerbeste is.
Kortom, dat je muziek moet maken. Als Truus voor
de groep stond, kwam je daar niet onderuit. Wie
Truus heeft gekend, kent ook haar nooit aflatende
humor. Hoe serieus de muziek ook genomen werd,
het was vooral door Truus’ twinkeling in haar ogen
dat het een feest was om met haar te spelen.
Truus hield van spelen. Op de bamboefluit, op de
cello, op haar vleugel. Maar ook van spelen met
tolletjes, van gekke spelletjes, raadseltjes, puzzeltjes. Ze nam ze mee naar cursussen en weekenden.
Voor ’s avonds, als het gezellig moest zijn. Bij een
van de pijpersweken ging iedereen opvallend vaak
naar het toilet en sloeg dan vervolgens flink met de
deur: Truus had op drie verschillende toiletten vogeltjes geïnstalleerd, die gingen zingen wanneer ze
in trilling werden gebracht. Toen er in Ossendrecht
teveel tussendoor werd gepraat bij de repetities,
voerde Fureno op initiatief van Truus een mimestukje op, als een spiegel. Iedereen lachte en nam
de les ter harte.
Met Fureno hebben we veel concerten gegeven,
in het hele land. In Groningen, Oosterhesselen,
Wageningen, Bilthoven. Ook op feestjes en bij begrafenissen, in het Rosa Spierhuis, bij een stadhuisconcert in Weesp. Zelfs in Muziekcentrum Vredenburg hebben we gespeeld. En tijdens internationale
cursussen in Zwitserland, Parijs, Engeland, Oostenrijk. We reisden dan samen, deelden kamers. En
praatten, lachten en genoten. We waren familie
van elkaar. Regelmatig bedachten we hoe we ons
later in het bejaardenhuis zouden gedragen. Want
dat we daar met ons vieren in zouden gaan, wisten
we zeker. Dat heeft helaas niet zo mogen zijn. Joke
is in 2011 gestorven. En nu Truus. Haar begrafenis
werd bijgewoond door veel gildeleden. De plechtigheid begon met het echoliedje ‘Arise’, door Greetje
Reijnten en Ita. Corry de Klepper, Josje en ik – op de
fluiten van Joke – lieten variaties horen uit de ‘Drie
dansen voor Truus’, geschreven door Tera. Truus
werd in een kist van bamboe begraven, bij haar
man Harrie en haar oudste zoon Martijn.
In het ensembleweekend, dat twee dagen na haar
begrafenis begon, was Truus volop aanwezig. Een
dik album met foto’s van 1947 tot nu, waarop je
haar zag te midden van talloze Gilde-activiteiten;
twee uitvergrote foto’s op de vensterbank; tolletjes.

Maar ook in de muziek die ze had verzameld of
eerder met groepen had gespeeld, de componisten
die we speelden, en in de muzikale aanwijzingen
van de coaches. We zullen Truus missen. Maar we
hebben allemaal een stukje van haar bij ons, door
alles wat ze ons heeft gegeven.
Ineke van Gelder

Bamboefluitkwartet, te horen in het
AVRO-radioprogramma van Hout tot
Klank (1949). Vlnr: Nini Rueter, Mies
Müller, Jo van Hoboken, Truus ten Cate

Herinneringen aan
Truus ten Cate
Toen ik in 1994 eindexamen muziek deed op de
Joke Smitschool was Truus ten Cate gecommitteerde. Ze deed dit werk serieus en vakkundig. Ze was
duidelijk in haar beoordelingen maar ook streng,
ik was zelfs een beetje bang voor haar. Toen ik na
het examen een bamboefluit wilde maken en Joke
Oosterhuis me met Truus in contact bracht wist ik
niet wat ik daar van moest vinden. Maar vanaf het
moment dat ze me met haar auto van het station
in Weesp op kwam halen was ik verkocht. Wat een
hartelijk mens, met een fijn gevoel voor humor
vertelde ze gedurende de korte rit naar haar boot
smakelijke verhalen. Tijdens het bouwen merkte ik
ook dat ze muzikaal en didactisch erg goed was. Bij
haar bouwde ik mijn eerste 2 fluiten en ze bracht
me het enthousiasme en de liefde voor de bamboefluit bij. Gedurende de jaren die volgden kwamen
we elkaar regelmatig tegen en elke ontmoeting was
even warm en hartelijk.
Toen ik de gezelopleiding deed heb ik mijn groepslesstage bij Truus mogen doen. Wat ik me vooral
herinner is haar beeldende taalge-bruik om uit te
leggen hoe een stuk moet klinken. Een ritenuto,
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licht als een toetje. Geen noten spelen, maar eroverheen dartelen, de muziek mag niet stijf klinken
het moet rollen, lichter en met een buiging spelen.
Op die manier maakte ze van muzieknoten echte
muziek. Tijdens een studieweekend in Hoeven liep
ik met haar door de eetzaal waar de tafels voor het
ontbijt gedekt stonden. Truus nam een flinke hand
hagelslag uit een van de bakjes die op tafel stonden. Ze had er zin in en deed het gewoon, waarom
ook niet?
Een paar jaar geleden speelde Truus met het
Vegtkwartet op mijn volkstuin. Tussen de bedrijven door zocht ze een rustige plek ergens op de
grond om heel even een hazenslaapje te doen om
daarna weer fit verder te kunnen. Toen Truus weer
in Amsterdam woonde heb ik haar een paar keer
in haar aanleunwoning opgezocht. Ook daar wist
ze de muziek en de bamboefluiten in huis te halen,
om er met haar niet aflatend enthousiasme over te
vertellen en voor zover mogelijk zelf op te spelen.
Dit zijn enkele van mijn herinneringen aan Truus,
mijn bamboemoeder, zoals ik haar thuis noemde.
Marieke Henni

Het Pijpersgilde in
Zwitserland.
In deze rubriek vertelt een gildelid uit het buitenland over zichzelf en het gilde in zijn of haar land.
De eerste keer uit Zwitserland, het land waar later
dit jaar de internationale cursus zal plaatsvinden.
Naam van het Pijpersgilde in jouw land?

Naam:
Leeftijd:
Land:
Aantal leden:

Hoe ben jij zelf bij het Pijpersgilde terechtgekomen?
Dankzij de liefde. Ik heb in 1987 in een jongerencursus in Denemarken mijn man Daniel leren kennen
en ben hem en het bamboefluiten sindsdien trouw
gebleven.
Wat doe jij nu zelf binnen het Pijpersgilde?
Veel te veel! Ik ben voorzitter van de vereniging, ik
geef als bamboefluitlerares les aan kinderen in de
basisschoolleeftijd aan de muziekschool in de Regio
Bern en ben ook begonnen om bamboefluitleraressen op te leiden. Daarnaast organiseer ik met
mijn man en Erika en Bruno Schädler de algemene
internationale cursus in Immensee 2016. Daar zal
ik de functie van internationale voorzitter kunnen
neerleggen.
Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te
zijn van het Pijpersgilde?
Ik waardeer het jarenlange contact met de leden
uit heel Zwitserland maar ook uit alle andere
landen. Wij zijn een grote familie met een gemeenschappelijke hartstocht - de bamboefluit.
Wat maakt het Pijpersgilde in jouw land uniek in
vergelijking tot de Gildes in andere landen?
Dat is een moeilijke vraag. Ik geloof dat wij één van
de weinige landen zijn waar bamboefluitleerkrachten gelijkwaardig aan de klassieke instrumentale
docenten op muziekscholen les kunnen geven en
dat ons werk ook gewaardeerd wordt.

Regina Rüegger – Josi
50
Zwitserland
190

Wat is, in het kort, de geschiedenis van het Pijpersgilde in jouw land?
Trudi Biedermann, een Zwitserse muziekdocente,
bouwde met Margareth James de eerst bambufluiten en bracht het idee in 1931 naar Bern. Dit idee
viel in vruchtbare aarde en verspreide zich door
heel Zwitserland. Volgend jaar vieren wij ons 80/
jarige jubileum, maar het aantal leden is nog maar
half zo groot als 30 jaar geleden.
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Wat voor activiteiten organiseert het Pijpersgilde
in jouw land?
Wij organiseren regelmatig cursussen voor kinderen en volwassenen, 3 bijscholingscursussen per
jaar en wij bieden de opleiding voor het docentendiploma voor bamboefluiten aan.

De staf van de Internationale cursus 2016:
Daniel and Regina Rüegger, Martin Stump,
Erika and Bruno Schädler.

Mijn eerste fluit
Lang lang geleden toen ik nog maar een klein meisje van 8 jaar oud was en net een jaar viool speelde
samen met een meisje uit mijn klas, vertelde haar
moeder mijn moeder over een muziekkamp waar
zij het jaar daarvoor heen waren geweest. Ze vond
het ook wel wat voor ons en zodoende meldden wij
ons aan voor mijn eerste echte kampeerervaring.
Dat jaar in eind juli reden wij in mijn moeders kleine Suzuki Swift naar het verre Limburg, het was erg
heet die zomer en de reis was lang vanuit Leiden.
Maar na ruim drie uur rijden kwam de bestemming
in zicht. Wij reden op een grintweg langs een veld
met graan aan onze rechterhand en hierna kwam
een bosrand in zicht met daar tegenover een groot
kampeerveld, we hoefden elkaar eigenlijk niet eens
te vertellen hoe we ons voelden.
Vanaf dat moment waren we thuis, al hadden we
nog niemand gesproken, geen idee wat de week
ons zou brengen, toch voelde het meteen vertrouwd en goed. Alsof het altijd al zo had moeten
zijn dat wij daar in de warme zomer van 1999 over
dat specifieke grindpad moesten rijden. Ik weet zeker dat onze levens heel anders waren geweest als
we niet waren gegaan, want dit werd door de jaren
heen een tweede thuis met een tweede familie.
Voor het eerst had ik een plek gevonden naast thuis
waar ik ongestraft mijzelf kon zijn, niemand beoordeelt je er voor wat dan ook, dat is toch wel een
van de mooiste dingen van het gilde. Dat iedereen
met open armen word ontvangen.

helemaal perfect en kreeg een dakje van de commissie zodat ik mijn intrede in het gilde kon doen
met een zuivere fluit. Bijzonder vond ik altijd dat
mijn stukje bamboe geen tussenschot had gehad,
geluk zou je denken maar het pakte niet helemaal
goed uit. Maar al speel ik er niet meer op, ik zal
hem toch altijd bewaren als een herinnering aan
mijn eerste fluitkamp. Net als dat ik het vers van
“Jantje zag eens pruimen hangen” nooit meer zal
vergeten na dat eerste kamp. Want voor een ijsje
moest dat uit het hoofd en dat is me gelukt, maar
het ging er dus ook nooit meer uit.
Een memorabel moment van mijn tweede kamp
was het officieel lid worden van het gilde, ik had
bijna de hele week geoefend op een stukje uit de
bundel en stond klaar om het alleen te spelen.
Maar door al die mensen werd ik erg zenuwachtig,
maar ik hoefde niet lang bang te zijn want daar was
al snel de superheld van Sint Odiliënberg: Gerard
met zijn trouwe side kick de tenor, die mij bijsprong
zodat het wat minder eng was.
Kort gezegd was mijn eerste fluit de start van vele
vriendschappen en vele weken van plezier die ik
tot nog toe geen jaar heb gemist. Na 17 jaar en
11 fluiten verder zouden sommige mensen misschien denken dat het wel genoeg zou zijn. Maar
dat gevoel van thuis komen ieder jaar weer zou ik
toch niet willen missen. Het is heel bijzonder hoe
muziek maken mensen zo samen kan brengen en ik
hoop dat ik in de toekomst ook mijn kinderen kan
introduceren in de mooie wereld van het bamboefluiten.
door Eveline Lameer (24)

In memoriam Tatjana
Roosdorp (1922-2015)

Na aankomst zetten wij ons enorm kleine geleende
tentje op naast de veld-bouwlokalen, het was erg
druk en overal stonden tenten waar het maar kon
passen. Die week heb ik mijn eerste fluit gebouwd,
helaas was die niet in een week al af. Maar dat
deed er ook niet toe, ik had nieuwe vriendjes
en vriendinnetjes gemaakt, genoten van de zon,
waterglijbaan en natuurlijk de muziek! Het fluitenbouwen was geen makkelijke klus de eerste keer en
mijn fluit was na ons tweede kamp dan ook niet

Op 26 augustus 2015 overleed Tatjana Roosdorp,
92 jaar oud, in haar dorp Bathmen, bij Deventer. Ze
had er een heerlijk huis, een fleurige tuin, en veel
goede vrienden. Veel gildeleden kennen Bathmen,
omdat daar ook het bosland ligt waar Tatjana vaak
gastvrijheid bood aan een bouwkursus omstreeks
hemelvaartsdag, en er stoer gekampeerd werd,
ondanks mogelijke nachtvorst. Tat verenigde in
zich de kreatieve en onconventionele karakters van
haar ouders. Ze was voor de oorlog opgegroeid in
een omgeving waar de NJN en de padvinderij haar
vrijheidszin en avontuurlijke geest gevormd zullen
hebben, en haar ouders als ware pioniers, een filmbedrijf ontwikkelden, waarmee ze documentaires
en bedrijfsfilms maakten.
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Thuis in Deventer hadden ze een fotoatelier en –
winkel. De tweede wereloorlog eindigde voor Tat in
een groot persoonlijk drama, omdat haar geliefde
aan het eind van de oorlog, vlak voor de bevrijding,
overleden bleek in een Duits concentratiekamp. In
de jaren daarna heeft ze verschillende werkkringen
gehad, allen op sociaal-cultureel terrein, maar echt
op haar plek bleek ze uiteindelijk bij het speciaal
onderwijs, op de Herderscheeschool in Deventer.
Daar kwamen al haar kwaliteiten tot bloei.
En hoewel zij Tea van der Drift en haar zus Paula
al jaren kende , heeft het lang geduurd voordat ze
aangaf ook een bamboefluit te willen maken. Haar
leerling diploma is haar uitgereikt door Jo van
Hoboken, op 5 augustus 1989, te Zeewolde. Piano,
blokfluit en accordeon waren haar al jaren vertrouwd, nu bouwde ze nog een respectabel aantal
fluiten, en bezocht meerdere kursussen, altijd met
haar kampeerbus, en in gezelschap van minstens
één hond. Jammer genoeg kreeg ze later last van
een tinnitus, en belandden de fluiten achter in
een kast. Er waren nog zoveel andere hobby’s !
Zo heeft ze geweefd, en prachtige origamifiguren
gevouwen, getuinierd, kippen en ganzen gehouden.
Op haar verjaardag geen Luciafeest in Bathmen
meer. Bovenop de bamboefluitmuziek in haar kast
vonden we een blaadje muziek, met die ook voor
Tats persoon zo tekenende tekst : simple bout de
bambou,bout de rien du tout,écoutez quand on
souffle doux : c’est la musique du rendez-vous.
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Kennisgeving van de
Jaarvergadering
Van Bamboefluitvereniging Het Nederlandse Pijpersgilde op zaterdag 13 februari 2016 om 14.00 in
het Natuurvriendenhuis de Bosbeek in Bennekom.
Agenda
1.
Opening, vaststellen agenda
2.
Mededelingen en ingekomen stukken
3.
Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 14 maart 2015 te
Lage Vuursche
4.
Jaarverslag 2015
5.
Financieel verslag 2015
6.
Verslag van de financiële controlecommissie over het boekjaar 2015
7.
Benoeming van de financiële controlecommissie voor 2016
8.
Werkplan van het bestuur voor 2016
9.
Aangepaste begroting voor 2016
10.
Voorlopige begroting voor 2017
11.
Vaststellen van de contributie voor 2017
12.
Bestuursverkiezing
13.
Werkprogramma van de diverse commissies en werkgroepen
14.
Rondvraag
15.
Sluiting

Toelichting
Ad. 4 en 5. Vooraf zullen deze stukken per email
verzonden worden.
Ad. 12: Annie Beulen, Carla Schuurs en Hans
Sluijs zijn reglementair aftredend. Hans stelt zich
herkiesbaar als penningmeester voor de komende
drie jaar. Ook Annie stelt zich herkiesbaar. Clara
Mak is bereid de plaats van Carla in te nemen. Een
voordracht van één of meerdere tegenkandidaten,
opgemaakt door tenminste tien stemgerechtigde
leden, moet een week voor de vergadering door de
secretaris zijn ontvangen.

Jaarvergaderingsweekend 2016
13 en 14 febr 2016. In het NIVON-huis De Bosbeek, Bosbeekweg 19, 6721 MH Bennekom
Nog even, heel even, en het is weer tijd om ons
te verzamelen voor het Jaarvergaderingsweekend
(JVW). Deze keer organiseert regio Midden dit
weekend en wij willen iedereen van harte uitnodigen om erbij te zijn. De zaterdagmiddag is de
vergadering, maar ervoor, erna en de volgende dag
zijn er nog allerlei muzikale en sociale genoegens te
beleven. Het thema “Geld” wordt verpakt in allerlei
grappige, gekke, speelse en muzikale vormen. Om
de feestvreugde te verhogen, kan een ieder een
leuke/oude/speciale spaarpot (en misschien met
een bijbehorend verhaal) meenemen.
We zitten in het NIVONhuis Bennekom, vrij ver van
de redelijk bewoonde wereld af, het station EdeWageningen is 5 km verderop (hemelsbreed). Als
je met het OV komt en je hebt een lift nodig, bekijk
dan of je met iemand af kunt spreken, om het laatste stukje mee te rijden, lukt dat niet, mail ons.
Mocht je zelf met de auto komen en bereid zijn
mensen op te halen van het station, laat het ons
ook weten, dan kunnen we dat koppelen.
Geef je op voor 25 januari en om te zorgen dat
we rekening houden met jullie wensen, vul het
formulier (di)eten precies in en zet er ook op, of het
nodig is om een kamer op de bg te krijgen (er zijn
er maar 5). Namens de hele groep Regio Midden:
Frederique Buys (frederique@fbuysadvies.nl, 06 50
81 05 61)
Routebeschrijving NIVON-huis De Bosbeek:
• Vanaf de A12, afslag 24 Wageningen.
• Volg de N781, Dreeslaan voor ongeveer 1,5 km
richting Bennekom.
• Bij stoplichten links, van Balverenweg in 1,3 km
• Bij rotonde rechtdoor, Vossenweg (800m).
Dan ben je bij het eind van het dorp.
• Rechts de Selterskampweg in (450m)
• Links de Dikkenbergweg in, die slingert door het
bos (2,7 km)
• Bij T-splitsing rechts. Panoramaweg (170m), dus
kort daarop
• Links een heel klein (onverhard) weggetje in, de
Hertogweg die rij je helemaal uit.
• Dan Links, dit is de Bosbeekweg en met 200m,
vind je aan de rechterkant de ingang van het
Nivonhuis. (eerder rij je al langs een mooi bord
van het huis)

Met OV; naar station Ede Wageningen. Vandaar
uit kan je met de fiets (OV-fietsen: weet wat je
daarvoor moet doen/hebben).
• Ga in oostelijke richting (misschien staat het
Akoesticum aangegeven.
• Via een voetgangerstunnel onder de Klinkerbergerweg nemen door.
• Dan fiets je ten Noorden, parallel aan het spoor,
op de Doctor Hartogsweg
• Bij de kruising met Sijselt, ga je Rechts, over het
spoor en meteen Links. Je blijft dus langs het
spoor rijden. Je rijdt onder de E35 door
• Bij de kruising met de Renkumseweg, ga je naar
Rechts, de Bosbeekweg. Een km verder aan je
linkerhand, vind je De Bosbeek.

Bamboetjes

Korte oproepjes van leden voor leden
Ik heb ongeveer 8 hele grote bamboebuizen
liggen van ong. 5 cm doorsnee en 1.80 m
lengte waar ik niets mee doe. Als iemand er
interesse in heeft…
Ook zo een voorraadje basfluitbamboe (3 á
4 cm diameter en 80 á 90 cm lang).
Maaike Feijten (maaikef@zonnet.nl)
Bouwen in Waalre op de donderdagavond
bij Anja thuis van 19.30 tot 21.30 uur.
Anja van den Bogaart (040-2213909, anjavandenbogaart@gmail.com)
Is er iemand die belangstelling heeft voor
een eigengemaakte zes-snarige vedel met
strijkstok? Het instrument is in perfecte
staat.
Wij kregen haar na het overlijden van gezel
Ans Bahlmann en zouden deze graag een
goede bestemming willen geven. Elly en
Hein Laugs, ‘sHertogenbosch, ehlaugs@
home.nl.
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Notulen 77ste Jaarvergadering „Het NPG”
Datum: 14 maart 2015
Locatie: Koos Vorrinckhuis, Lage Vuursche
Aanwezig: 52 leden.
Afwezig met bericht: Ria Vallentgoed, Helma Stroomer, Jan Strik, Dorine Maalcke, Ans de Mol, Hein en
Elly Laugs, Brigit de Klerk, Piet van Leest, Olga van
Eeden, Diny Gijsberts, Nora Koren.
0. Beaufortgroep opent met 1e concert van dit
jaar vanwege het vieren van het 25-jarig bestaan
van deze groep.
1. Welkom en opening
Om 14.15 uur opent voorzitter Titia den Haan de
77ste algemene ledenvergadering.
Het bestuur wordt voorgesteld:
Titia den Haan (voorzitter)
Hans Sluijs (penningmeester)
Carla Schuurs (secretaris)
Annie Beulen (lid)
Maaike Feijten (lid)
De agenda wordt vastgesteld met een kleine wijziging in de volgorde:
de punten 8 en 9 worden omgedraaid. Ingevoegde
agendapunten: 8a. Zonnetje en 8b. Pauze.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Overleden: Ton Zonneveld (27 febr. 2015).
De jaarverslagen en -stukken zijn dit jaar voor het
eerst digitaal verzonden.
Het bestuur verzoekt voor volgende verslagen en
notulen om na het evenement direct een verslag te
maken: de herinnering is nog vers en het bestuur
hoeft er niet (herhaaldelijk) extra om te vragen
tegen de tijd dat het jaarverslag gemaakt wordt.
3. Notulen vorige vergadering d.d. 16 februari
2014 te Barneveld.
- Naar aanleiding van het foto-archief vraagt Rina,
die het archief beheert, bij zowel per post als digitaal aangeleverde foto’s voldoende informatie te
vermelden: datum, fotograaf, gelegenheid, cursus,
wie er op staan etc. Anders moet Rina raden waar
en waarom die foto’s zijn gemaakt en door wie.
- Ineke van Gelder meldt dat er verkeerde namen
bij Scholing en Opleiding zijn vermeld. Deze
namen stonden vermeld in het BN.
- Regio Zuid omvat Zeeland-Brabant-Limburg.
- Bij 4.2 Bamboemagazijn: externe sopranen moet
extended sopranen zijn.
- Rondvraag van Anneke Swaak: de plaats Maren
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moet Marum te Groningen zijn.
- Opmerking: er mogen vaker namen van leden
genoemd worden als ze zich inzetten.
- Harry Krens dankt voor het maken van het jaarverslag.
4. Financieel verslag door Hans Sluijs
De penningmeester geeft een korte toelichting
op het financieel resultaat 2014 en de balans per
31-12-2014 met verwijzing naar de schriftelijke
toelichting die voor iedereen beschikbaar is.
Het jaar 2014 is afgesloten met een positief saldo
van € 5.335.
Onder de post jubileum ad € 7.149 vallen een reeks
van uitgaven die te maken hadden met de voorbereiding en de viering van het jubileum in De Glind
en het uitbrengen van het jubileumboek. Aan de
inkomstenkant valt onder subsidies het door het
Prins Bernard Fonds voor het jubileum toegezegde
bedrag van € 5.000 dat is uitbetaald in 2014.
Dankzij het positieve saldo over 2014 is de balanspost “egalisatiereserve” verder toegenomen.
Vraag van Bob Lodder: Wat moet verstaan worden
onder de balanspost “Inventaris”?
Antwoord: Hieronder valt onder meer het materiaal
dat bij Hans Siddré is opgeslagen, zoals het gereedschap, het Orffinstrumentarium, verlichtingsarmaturen, keukengerei, enz, alsmede de aanhangwagen, waarmee die spullen worden vervoerd. Op de
inventaris wordt jaarlijks afgeschreven. Maar over
2014 heeft ook een opwaardering plaatsgevonden,
vanwege de montage van 4 nieuwe banden op de
aanhangwagen.
5. Verslag van de financiële controlecommissie
over het boekjaar 2014
Marlies van Gils en Marleen Oosterhuis doen als
leden van de controlecommissie verslag. Marlies
vertelt dat ze op 16 februari 2015 de administratie
en bijbehorende boeken en bescheiden op veel
punten steekproefsgewijs hebben gecontroleerd. Er
zijn geen onregelmatigheden gevonden en daarom
adviseert de commissie aan de vergadering de
stukken goed te keuren en het bestuur decharge te
verlenen. Overeenkomstig het advies van de controlecommissie keurt de vergadering de jaarstukken
goed en verleent decharge aan het bestuur.
6. Benoeming financiële controlecommissie 2014
De voorzitter bedankt Marlies voor haar werkzaamheden die zij de afgelopen twee jaar heeft verricht
in de commissie. Marleen Oosterhuis blijft aan en

Hanny Ros treedt toe. Als reservelid stelt Gerdien
zich beschikbaar. De commissie wordt als volgt
benoemd door de vergadering: Marleen Oosterhuis
en Hanny Ros als lid en Gerdien Feijten als reservelid.
7. Beleidsplan 2015-2020
Het bestuur heeft een nieuw beleidsplan in voorbereiding en heeft dit aan de vergadering voorgelegd. Zij vraagt aan de vergadering om aanvullende
ideeën, opmerkingen en suggesties. Tijdens de
discussie worden de volgende opmerkingen en suggesties gemaakt.
Opvolging
- Goed nadenken over opvolging en versterking van
degenen die als eenling bepaalde functies vervullen
- Denk daarbij ook aan opslag van materialen: het
is niet vanzelfsprekend meer dat opslag aan huis
gebeurt.
- Koester de mensen die al actief zijn en overvraag
ze vooral niet! Hoe krijg je meer mensen actief.
Hoe waardeer je actieve mensen en hoe houd je
ze actief.
Scholing
- Zoek uit en bepaal hoe je kwaliteit wilt leveren
aan scholen en hoe je dat kunt blijven leveren
- Controle op kwaliteit en behoud daarvan
- op scholen moet niet alleen eenmalig fluitje
gebouwd worden, maar er moet ook blijvend wat
mee gedaan worden; met name moet er muziek
mee gemaakt worden!
- Basisscholen en middelbare scholen zijn natuurlijk
uitermate geschikt voor een eerste kennismaking
met bamboefluiten. Dit is een goede start voor
onze toekomstige leden, dus hoe zorg je ervoor
dat deze toekomstige leden in aanraking blijven
komen met ons Gilde
- Bedenk hoe je bijscholing van gezellen goed kunt
regelen en hoe je kunt investeren in het aantrekken van nieuwe gezellen
- Opleiding en vervolg: leid op, maar houd
opgeleide mensen ook vast en zorg ervoor dat
deze enthousiast blijven voor het Gilde —> niet
alleen enthousiast maken, maar vooral ook
enthousiast houden!
- Goed nadenken over de wijze van bouwen en
bespelen: hoe makkelijker en eenvoudiger dit
gemaakt kan worden, hoe beter het op scholen
in te passen is in lesprogramma’s en naschoolse
activiteiten.
- Een fluit bouwen is niet zo moeilijk. Een goede
fluit bouwen en goed leren bespelen vergt meer
tijd, kunde en vaardigheid. Denk na hoe dit zoveel

mogelijk te vereenvoudigen is, waardoor er meer
mensen mee bezig blijven.
Pabo
- Wat kan gedaan worden om bij Pabo’s meer voet
aan de grond te krijgen. Lastig, hun curricula zitten
al tot aan de nok toe vol. Verder is er naar verluid
maar één blok „creatief”, waarvan muziek ook
onderdeel uitmaakt. In dit blok moet dan ook het
bamboefluiten nog ingepast worden.
- Om bij Pabo’s voet aan de grond te krijgen, moet
je ergens beginnen. Kleine beginnetjes kunnen
veel bijdragen aan wederzijds begrip. Daarmee
wordt ervaring opgedaan hoe dit breder toepasbaar is op onderwijsinstellingen.
- Meer, intensiever en beter ‘netwerken’ met
Pabo’s en conservatoria. Zeer belangrijk.
- Hou onderwijstentoonstellingen in de gaten,
hierop aanwezig zijn brengt meer naamsbekendheid met zich mee en dus is dit ook een mogelijkheid om beter contact te leggen met de Pabo’s.
Clustering
- Hoe kunnen we meerdere actiegroepen of clusters
vormen, zodat er meer regionaal of meer specifiek
bepaalde acties ondernomen worden. Dan kan de
vereniging dit ondersteunen, maar rusten acties
of speerpunten niet meer op de schouder van een
enkeling.
- Door clusters bepaalde opdrachten of taken mee
te geven krijg je meer gedaan (vele handen maken
licht werk).
- Hoe kunnen we van netwerken van onze leden
meer gebruik maken? Onze leden zijn vaak al op
meerdere vlakken en gebieden actief. Door dit in
te zetten, is naamsbekendheid te vergroten.
- Beleidsplan moet niet alleen vaag en algemeen
omschreven worden, maar juist ook na een
algemene omschrijving concrete actiepunten of
concrete invalshoeken bieden. Daar wordt al een
begin mee gemaakt.
Deze opmerkingen en suggesties zullen door het
bestuur meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van het beleidsplan.
7a. Het zonnetje
Het Zonnetje is dit jaar voor Rina Teuben. In 1977
is zij bij Jan Strik in aanraking gekomen met de
bamboefluit. Sinds die tijd is zij enthousiast lid.
Foto’s maken is haar hobby, maar Rina is nu uitgeroepen tot „Hoffotograaf van het Gilde”. Zij heeft
een enorm archief aangelegd, in grote aantallen
albums verwerkt met beschrijvingen, data, locaties,
gelegenheden etc. Dank daarvoor, Rina!

11

7b. Pauze
Na de pauze speelt de Beaufortgroep nogmaals.
8. Werkplan 2015
Voor het werkplan vraagt het bestuur ook om aanvullende ideeën en suggesties. Tijdens de discussie
worden de navolgende opmerkingen aangedragen.
Er is een overzichtskaart gemaakt waar op te zien is
waar leerlingen en gezellen wonen.
Opleiden en bijscholen van gezellen is belangrijk.
Concerten in regio:
voorbereidingen in 2015, uitvoeringen in 2016
bijvoorbeeld met Big Bamboo
diverse ensembles en losse aanmeldingen
nieuwe composities
- Werkdruk op actieve leden is hoog. Gezellen zijn
weinig actief in de vereniging, maar willen wel
spelen en leren.
- Nieuwe leden werven is niet zaligmakend. Er moet
een balans gevonden worden tussen activiteiten
om nieuwe leden te werven en tussen activiteiten om bestaande leden te ondersteunen, vast te
houden en verder te helpen.
- Afstand tussen nieuwe leerlingen en gezellen is
vrij groot. Er is geen ‘tussenlaag’.
- Eerst alle ideeën in kaart brengen. Vervolgens
keuzes maken: welke plannen zijn op korte termijn
haalbaar, welke op middellange termijn en welke
op lange termijn. Ook realistisch zijn de hoeveelheid ideeën die je kunt verwezenlijken en wat dat
aan inzet van leden vergt.
- Parallel met sport: als jij wilt leren fluiten bouwen
of muziek maken, dan krijg je daar alle hulp van
het Gilde voor. Alleen kan het Gilde dat niet
alleen. ‘Voor wat hoort wat’. Niet alleen
‘consumeren’ maar ook inzetten voor Gilde, iets
terug doen wat goed is voor het Gilde.
- Een fluit kan in een week gebouwd worden. Deze
is dan na die week soms vals, onbespeelbaar en
niet herstelbaar. Daardoor is de verwachting
van aspirantlid verkeerd: hij verwacht een langer
bespeelbare, goed functionerende fluit. Wees
realistisch in je communicatie: een goede, duurzame bamboefluit bouwen kost meer tijd (half
jaar, een jaar). En (goed) leren spelen kost ook tijd.
- Wat is de verwachting van een gezel of leerling die
de opleiding volgt? Als een groot deel daarvan
niet meer actief is of daar niets meer mee doet?
- Enquêteren van leden is niet alles. Daarmee
bereik je alleen de leden die al gewend zijn om dit
soort enquêtes in te vullen. De jongere garde of de
wat minder actieve garde bereik je niet, waardoor
je juist hun input en verwachtingen en doelstellingen mist.
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- Plannen moet ook uitgevoerd worden. Zoek
balans tussen ideeen, plannen en uitvoeren.
- Trio’s en kwartetten benaderen in regio’s voor
samenspelen.
- Grootste fluitorkest (willen we dat wel (aan)
horen?!)
- Continuïteit en opvolging is belangrijk: als je
alleen zaadjes zaait, maar niet oogst dan kom je
niet verder.
- Mensen vragen naar hun doelen, hulp bieden
daar naar toe te werken en mogelijk ondersteunen
met gildebon of vergoeding.
- Sportparallel: in sport wordt op alle lagen in een
vereniging gewerkt met jaarplannen en jaardoelen. De vereniging heeft jaardoelen, de
commissies hebben jaardoelen, maar veel belangrijker: iedere sporter heeft een ambitie en is bezig
die ambitie te verwezenlijken, zowel alleen als
samen met anderen. Een jaardoel wordt door de
begeleider/coach in delen opgedeeld (bijvoor
beeld 6 of 12 stukjes). Dan zijn die stukjes te
evalueren om te bezien hoe je staat in de verwezenlijking van je jaardoel/ambitie.
- Niet alleen het Gilde heeft een doel, wens,
ambitie (meer leden, meer actieve leden,
betere opleiding en bijscholing, kwalitatieve
fluiten, bekende muzikanten, …) maar er moet
bekeken worden hoe de individuele ambitie van
elk lid ingezet kan worden om de ambities van de
ensembles, regio’s, bouwgroepjes, commissies en
vereniging te bereiken.
- Als een nieuw lid aansluit, vraag hem/haar wat hij
wil bereiken, waarom wil hij lid worden. Geef aan
wat hij dan kan verwachten, wat van hem verlangd
wordt (inzet, tijd, motivatie) en of de ambitie
realistisch is.
9/10. Aangepaste begroting 2015 en voorlopige
begroting 2016
De aanpassing van de voorlopige begroting 2015
heeft ondermeer betrekking op de post “bijscholing” ter stimulering van bijscholing van gezellen en
aanstaande gezellen. De voorlopige begroting 2016
heeft dezelfde opbouw als de begroting van 2015.
De vergadering stelt zowel de aangepaste begroting
2015 als de begroting 2016 vast.
11. Vaststellen van de contributie voor 2016
De contributie blijft hetzelfde als het voorgaande
jaar. Aan de vergadering is gevraagd of zij de contributie willen innen via een automatische incassomachtiging. Er zijn 50 stemmen voor en 2 stemmen
tegen, dus de contributie kan in volgende jaren via
incassomachtiging automatisch door de vereniging
geïnd worden.

12. Werkprogramma van de commissies en werkgroepen.
De regio Noord heeft dit weekend georganiseerd.
De komende vergadering zal door regio Midden
worden verzorgd.
Maaike Feijten heeft haar functie in het CERK
neergelegd. Zij wordt door Annie Beulen bedankt.
Willemien Rouwenhorst en Titia den Haan volgen
haar op.
13. Rondvraag
Corry de Klepper:
In het huidige BN staat een oproep voor Baarlo.
Belangstellenden kunnen zich nog steeds
aanmelden.
Joke Lodder:
De omslagmappen van het BN zijn op. Zij heeft
goed contact met ‚Huismuziek’.
Anneke Swaak:
De flashmob van afgelopen jaar heeft niet direct
leden opgeleverd.
In de hal hangt een ‚vogelmobiel’ die gemaakt is
door Ton Zonneveld.
Hetty van Geene:
Zij vraagt om fluiten in te leveren bij Harrie Krens of
Hetty van Geene. Zij gaan na of de maatvoering in
de Gezellengids in orde is, of aangepast moet worden. Daarvoor meten zij zoveel mogelijk fluiten na.
Anneke Pannekoek:
Op Utrecht Centraal staat een piano, waarop vrij
gespeeld kan worden.
Ank Dullemond:
Er zijn prachtige sites waarop kleine muziekstukjes
te beluisteren zijn in verschillende stemmen. Zij
vraagt of dit ook iets voor het Gilde is.
Bestuur:
Wie schrijft een stukje over Ton Zonneveld? Wim
Dussel stelt zich beschikbaar.
Anneke Swaak maakt een verslagje van dit weekend voor het eerstvolgende jaarverslag. Ita Kloos
schrijft een stukje voor het BN.
Hans Sluijs heeft promotie- dan wel presentatiemateriaal meegenomen, waaronder een activiteitenfolder en boekenlegger.
14. Sluiting
Om 17.35 uur sluit de voorzitter onder dankzegging
de vergadering.

Automatische incasso
contributie, doet u mee?
In de laatste ledenvergadering is het besluit
genomen onze leden de mogelijkheid te bieden hun contributie voortaan via automatische
incasso te betalen.
In het najaar hebben we de procedure hiervoor
opgestart. Alle leden hebben eind november
hierover een brief ontvangen met daarbij ingesloten een machtigingsformulier.
Indien u dit machtigingsformulier invult en opstuurt naar de Ledenadministratie (Wil van den
Berg) dan wordt de contributie met ingang van
2016 automatisch van uw rekening afgeschreven.
De automatische incasso biedt betalingsgemak
voor u en bespaart administratief werk voor
de ledenadministratie. U loopt niet meer het
risico dat de contributiebetaling in het vergeetboek komt en dat u achtervolgd wordt door
aanmaningen en telefoontjes van de ledenadministratie. Voor de vereniging is het bovendien
voordeliger omdat onze bank een lager tarief per
overschrijving in rekening brengt.
Wij zouden het dan ook toejuichen als zoveel
mogelijk leden gebruik gaan maken van automatische incasso.
Beschouw dit schrijven als een herinneringsoproep, voor het geval u vergeten was het machtigingsformulier terug te sturen. Dit kunt u alsnog
doen tot half januari 2016.
Mocht u het toegestuurde machtigingsformulier
kwijt zijn, dan kunt u het downloaden van de
website (www.bamboefluiten.nl) of een mailtje
sturen naar de ledenadministratie (kl.v.wberg@
online.nl).
Wil van den Berg en Hans Sluijs
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De commissie:
De Cerk… waar staat dat voor en wat doen ze
daar toch allemaal?
De Commissie voor examenregeling en kadervorming telt momenteel zeven leden, zij komt
ca. 3-4 keer bij jaar bij elkaar en tussendoor is
er veel mailcontact. Op dit moment bestaat de
Cerk uit Corry de Klepper (voorzitter), Ineke van
Gelder, Truus Siddré, Jan Strik, Titia den Haan,
Willemien Rouwenhorst en Phyllis van Ewijk
(administratie).

betekent héél veel papieren! Verder buigt de
Cerk zich ieder jaar ook over een mogelijk te
organiseren kaderdag voor alle (a.s.) gezellen en
basis-gezellen.
Er zijn al jaren contacten met leerkrachten van
de Vrije Scholen, die tot voort kort met het Gilde
ieder jaar een bijeenkomst hielden.
De meicursus is ook een kaderactiviteit, waarin
de mogelijkheid tot opleiding geboden wordt en
het afnemen van een tentamen kan ook in deze
cursus gepland worden.
Dit alles geeft wellicht een kijkje in de keuken
van de Cerk.
Phyllis van Ewijk.

EGT in Wieringermeer
Wat wordt er zoal door de Cerk besproken en
geregeld in de vergaderingen?
De Cerk is ieder jaar weer druk bezig met vooruitdenken. Welke kandidaten zijn er voor het
afleggen van een tentamen? Welk commissielid
kan hierbij aanwezig zijn? Welke opleiders zijn er
in het land bezig en hebben die wellicht ondersteuning nodig vanuit de Cerk? Alle eisen voor
gezel en basis-gezel zijn onlangs weer eens onder
de loep gehouden en hebben een update gekregen. De eisen voor gezel zijn in 2003 opgetrokken
tot internationaal niveau.
Daarna zijn de basis-gezel opleiding en de eisen
hiervoor tot stand gekomen! Dit omdat voor veel
mensen de eisen voor gezel te hoog gegrepen
bleken, en zo de drempel wat omlaag kon. Ook
zijn de eisen van beide examens, en de bevoegdheden van de geslaagde kandidaten naast elkaar
gelegd om tot een “upgrade”-regeling te komen.
Basisgezellen werken nl. onder supervisie van
een gezel. Wanneer een basisgezel het AMVtentamen voor gezel heeft gedaan en ook de
aanvullende eisen voor het bouwtentamen voor
gezel heeft afgelegd, kan hij/zij als volwaardig
bouw-staflid mee naar een landelijk georganiseerde cursus.
Alle formulieren die voor ieder tentamen nodig
zijn (uitnodigingsbrieven, tentamenformulieren,
etc.) zijn inmiddels gedigitaliseerd en vormen
een eenheid in lay-out. Dit geldt dus voor gezel,
basis-gezel en vakmusici tentamens, en dat
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In de Wieringermeer vindt jaarlijks in september
een mooi fenomeen plaats: een concertjes-fietstocht. Je fietst langs de mooiste weggetjes en
mag her en der in grote huiskamers een concertje bijwonen.
Aanrichtster van dit moois: Iris Hos.
Ons (EGT-ensemble, zie foto) viel de eer ten
beurt dit jaar één van de concertjes te verzorgen met de bamboefluiten. In een klein kerkje
dat omgebouwd is tot muziekatelier de Grebbe
deden wij ons best, maakten natuurlijk reclame
voor het gilde en de bamboefluiten en hadden er
nog veel plezier in ook.
Tussendoor zaten wij steeds weer op een zonovergoten muurtje te genieten van een kop thee,
een broodje en van de gelegenheid.
Dank aan Iris en onze gastvrouw Karin!
Maaike Feijten

(vlnr: Arend Smit, Gerdien Feijten,
Luuk Linders, Maaike Feijten, Sjors Verstege,
Helma de Hoop)

Internationale Cursus
2016 in Zwitserland

Er hebben zich al ensembles opgegeven, maar er
kunnen er nog meer bij!
Het zou toch leuk zijn om eens te horen hoe alle
verschillende ensembles klinken?

Het programma en aanmeldingsformulier voor
de internationale cursus in Zwitserland staat op
de website. Als je je nog niet hebt opgegeven,
doe het dan snel, want de sluitingsdatum is 20
december!

Speel je niet in een ensemble, maar wil je toch
graag meedoen? Dat kan, ook als losse speler
kun je je opgeven. Bovendien kunnen ad hoc
ensembles gevormd worden, om speciaal aan dit
project deel te nemen.

Voor degenen die zich hebben opgegeven is het
handig om te weten wie er mee gaan.
Er is door sommigen gevraagd of er centraal
vervoer geregeld gaat worden (bijvoorbeeld met
zijn allen in een bus). Dit is niet het geval. Ieder
moet dat voor zich doen. Het is wel handig om
te weten wie er precies gaan zodat er meereisafspraken gemaakt kunnen worden.
Daarom mijn vraag aan iedereen die naar Zwitserland gaat, laat het mij ook weten, dan stuur ik
snel een lijst met namen rond zodat er afspraken
gemaakt kunnen worden.

Meer informatie op www.bamboefluiten.nl.
Wacht niet langer, maar geef je vóór januari
2015 op bij Truus Siddré: tsiddre@hotmail.nl.

Truus Siddré (tsiddre@hotmail.nl )

Ensemble,
laat je horen!
HET NPG ORGANISEERT EEN SPECIAAL CONCERT
OP 30 OKTOBER 2016
De bedoeling is dat verschillende ensembles
van gevorderde spelers in het land hieraan
gaan meewerken. Dit zal dan uitmonden in een
gezamenlijk concert dat voor in- en outsiders de
moeite waard is.
Een prachtige gelegenheid om je te laten horen.
Je kunt wat van je eigen repertoire ten gehore
brengen en ook meedoen met de kwartetversie
van Big Bamboo back in town van Ton van der
Valk.
Dit stuk bestaat uit zeven delen en het zou fijn
zijn als iedereen in elk geval het eerste en laatste
deel speelt.
Meedoen met dit stuk is niet verplicht, maar de
ervaring leert dat als je er eenmaal mee bezig
bent het toch zeer de moeite van het studeren
waard is. Op 30 oktober 2016 komen alle ensembles bij elkaar in één slotconcert dat publiekelijk
toegankelijk is.
Dit vindt plaats in Akoesticum in Ede (www.
akoesticum.org).

Bamboefluiten op de
Geert Grooteschool in
Amsterdam
Op de Geert Grooteschool, met de klas van Ineke
hebben Hetty en ik fluiten gebouwd. We hadden
hulp van Phyllis, Corry en Jeroen. Het was heel
fijn dat we steeds met zijn drieën waren. Dertig
enthousiaste derdeklassers die in vijf ochtenden
een fluit bouwen tot en met drie gaatjes. Er is
heel veel werk te doen en heel hard gewerkt.
Dankzij de goede uitleg van Hetty over welke
klusjes er die dag waren en hoe het gereedschap
gehanteerd moest worden wisten de kinderen
precies wat zij moesten doen. De kinderen konden om hulp vragen bij ons aan onze tafeltjes en
wij hielpen ze met de klusjes die ze niet zelfstandig konden. Soms moesten ze natuurlijk wel even
in de rij wachten tot ze aan de beurt waren. Na
het werken in de klas werd er door ons in het
handarbeidlokaal nog het een en ander afgewerkt en voorbereid voor de volgende dag. Leuk
is het om dan met elkaar de fluiten te verbeteren
en ervaringen uit te wisselen. Vorig jaar hebben
we ook op deze school fluiten gebouwd. De fluiten zijn inmiddels af en worden goed bespeeld.
Ik geniet er erg van dat er zoveel kinderen gelukkig zijn met hun bamboefluit. Dankjewel Geert
Grooteschool. Brigit de Klerk
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Ik heb een bamboefluit gemaakt. Ik begon op
dinsdag. We werkten nog 3 dagen. Er waren ook
gezellen bij. De gezellen heetten Brigit, Jeroen
en verder weet ik ze niet meer. Ze zaten allemaal op verschillende plekken: 2 gezellen aan
de voorkant, 1 gezel in het midden en de laatste
gezel aan de achterkant. We deden het op de
Geert Grooteschool in klas 3a. We begonnen
allemaal met het tussenschot eruit halen. Toen
dat klaar was, gingen we het mondstuk zagen.
Het mondstuk daar blaas je in en dan komt er
een toon uit. Maar er kwam nog geen toon uit
omdat er nog geen kurk in zat, maar daar zijn we
nog niet en ik wil niet vooruitlopen. Want daarna
moesten we het venster maken, daar komt de
toon uit. Zonder het venster komt er geen toon
uit. Het venster maak je met een vijltje. Toen dat
klaar was, gingen we de vensterbank maken. het
venster zit eigenlijk precies boven het mondstuk.
Daarna gingen we het kanaal maken. Het kanaal
maak je met een vijltje, dat doe je waar je
de kurk doet. Als je dan de kurk erin doet
komt er een toon uit. Maar je moet wel geduld
hebben hoor. Maar toen ie er eindelijk in zat
kwam er een echte toon uit. En toen gingen we
ringetjes zagen totdat we de goede toon hadden.
We begonnen op A en we gingen naar D. Toen
gingen we schuren, eerst met grof toen dat klaar
was, gingen we met middel, toen dat klaar was
gingen we met fijn. En nog een paar dingetjes en
hij was klaar, een fluit met 3 gaatjes.
Olive

We gingen bamboefluiten maken. Ik heb een
van de twee enige zwarte fluiten. Ik vond het
heel leuk maar sommige dingen vond ik moeilijk. Maar de holletjes waren heel, heel moeilijk.
En schuren hoefde ik niet want anders ging het
zwart eraf en zo weet ik welke van mij is. Dat is
wel handig, wat denk jij? En wie ons hielpen dat
waren Hetty en Brigit en Corry en Jeroen. En ook
schrapen hoefde ik niet te doen. En we moesten
op de fluiten precies dezelfde toon hebben en ik
moest wel 6 keer een stukje afzagen, want het
moest echt echt echt! precies dezelfde toon hebben. Tot ziens. Tyler
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Sekem, oktober 2015

Op 30-9-2015 vertrokken wij, Ine Looymans, Elly
Castelijns en ondergetekende naar Sekem (eensociale landbouwonderneming in de Egyptische
woestijn, met o.a. ook een vrijeschool, meer
informatie is op internet te vinden, red.).
In onze bagage zat een berg aan ervaring met
het spelen en bouwen van bamboefluiten met
kinderen op de vrijeschool in Nederland, veel
bladmuziek, en dertig fluiten op toon zonder
gaten, thuis al gemaakt door Ine. Wij gaan het
werk voort zetten, dat Karin Posthumus 12 jaar
geleden begonnen is. Ine heeft haar twee keer
vergezeld; voor Elly en mij is het de eerste keer.
Daarom wilden we ook de klassen aan het werk
zien en met de leerkrachten kunnen werken op
basis van onze waarnemingen.
Terwijl Ine alle fluiten onderhanden nam,
werkten wij in de klassen. De leerkrachten die al
jaren met Karin gewerkt hadden, konden met de
aangeboden hulp weer goed vooruit. Dankbaar
waren ze voor de vele pedagogische, didactische
en muzikale aanwijzingen. Er waren drie nieuwe
leerkrachten, die jong en bevlogen aan het werk
waren, maar veel hulp konden gebruiken. Net als
de kinderen hebben ze nog veel moeite met het
sluiten van de gaten.
We deden voor, hoe je met ritmes, liedjes, door
voor en nadoen de klas op een andere manier
kunt vangen. We kregen indirect wel een idee
hoe dat in Egypte op gewone scholen in zijn
werk gaat. Niet bepaald zachtzinnig! De kinderen
reageren heel enthousiast, maar missen rust
en aandacht in luisteren en concentreren en de
fluit wordt door veel kinderen vastgepakt in de
zogenaamde klauwgreep. Dit zegt veel over hoe
ze blijkbaar thuis inactief zijn, geen sportclub
bezoeken, laat staan een muziekschool, en tot
weinig handelen aangespoord worden. Voor de
begeleiders van de school weer een extra stimulans om nog meer met de handen te doen o.a.
ook in de kleuterklas.

We volgden ook een euritmieles en waren diep
onder de indruk. We zagen de kinderen onafgebroken open en blij bewegen en constateerden
dat de opzet van dit vak in Sekem wel heel erg
geslaagd is en een weldaad voor de pedagogie.
De bamboefluit kan ook een belangrijke bijdrage
leveren. Maar er is nog veel begeleiding nodig.
Het waren zeer inspirerende weken.
Annie Verhulst, 30-9-2015 tot en met 16-102015

Muziekfilosofie…
Muziek, wat is dat
eigenlijk en waar dient
het voor…?

dan met name geordend geluid in de vorm van
muziek veel met ons doet.
Al eeuwenlang wordt muziek als middel gebruikt
om te verleiden, om mensen te laten dansen of
om soldaten aan te vuren in de strijd. Afgezien
van percussie-instrumenten, die waarschijnlijk
nog verder teruggaan, blijken ook blaasinstrumenten al zo’n 40.000 jaar oud te zijn. Dit is dus
uit dezelfde tijd als waarin de grotschilderingen
in Zuid-Frankrijk ontstonden, en daarmee niet
zo heel lang na het tijdstip dat globaal wordt
aangemerkt als het begin van de ‘moderne’
mens, Homo Sapiens. Het is een aanwijzing dat
muziek een belangrijk onderdeel van het menselijk bestaan vormt. De gevonden instrumenten
waren fluiten die van botten waren gemaakt en
de toongaten kwamen overeen met die uit de
diatonische reeks. Het welbekende do, re, mi.
Blijkbaar zijn dat een soort “natuurlijke” klanken.

Wat is muziek?
In ons bamboegilde draait veel om muziek, of
het maken van dingen waar je muziek mee kan
maken. Maar wat is dat nu eigenlijk waar we zo
druk mee bezig zijn? En waar dient muziek voor?
Door jezelf vragen te stellen kan je nog meer lol
krijgen in waar je mee bezig bent, het kan verdieping en nieuwe inzichten opleveren, eenzelfde
soort kriebel als mooie muziek… Des te leuker
om het allebei tegelijk te doen!
Het lijkt een rare vraag... Wat is muziek? Er
zijn ook ongeveer zoveel antwoorden op als er
mensen bestaan. Sommigen hebben het over
georganiseerd geluid. Er bestaat echter ook veel
geluid dat georganiseerd is, maar wat ik geen
muziek zou willen noemen, zoals ringtones van
telefoons of het heien van een paal. We zullen
dus verder op zoek moeten.
Waarschijnlijk is het zo dat iedereen iets anders
hoort. Dat maakt het natuurlijk niet makkelijker. Wat de één prachtige muziek vindt is voor
de ander herrie. Nog veel grotere verschillen
ontstaan door wat muziek met onze geest doet.
Muziek kan herinneringen ophalen, in beweging
brengen of emoties losmaken. Maar ook dat zal
per luisteraar verschillen.
Er is veel onderzoek gedaan naar de wisselwerking tussen geluid en de werking van onze hersenen en hoewel er nog steeds veel onderzocht
moet worden is al wel duidelijk dat geluid en

fluit van ong. 40.000 jaar oud,
gevonden in een grot in
Duitsland
Wat muziek ook is, het is in ieder geval voor onze
soort (mens) heel belangrijk. Maar waarom?
Omdat veel muziek geen woorden heeft kan
je er makkelijker mee “over de grenzen” heen
communiceren. Het is een eigen taal en ondanks
alle verschillen in wat muziek met luisteraars
kan doen blijken er ook veel overeenkomsten te
zijn. Dit zou een verklaring kunnen zijn waarom
muziek zo overal aanwezig is.
Maar er zijn meer rollen die de muziek vervult….
Wie heeft niet bij het eerste liefdesverdriet heel
hard dat ene stuk muziek keer op keer gedraaid?
En de herkenning bij de eerste tonen van een
klassieke kinderfilm zal ook veel mensen vertederd laten glimlachen.
Muziek wordt gebruikt en misbruikt. Veel
aanstaande ouders zingen al liedjes voor hun
ongeboren kind. Hele voetbalstadions haken in
bij de stadionhits van hun eigen club. En hele
legers lopen in de maat op de mars die oproept
tot de strijd.
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Is muziek daarmee goed of slecht ? Zoals alles
wat de mens maakt kan het voor goede en
slechte dingen worden gebruikt. De muziek kan
er niets aan doen :)
Het is vreemd dat iets wat je niet kan vastpakken
zo veel meer kan raken dan iets wat je kan zien
en aan kan raken. Het zal niet snel gebeuren dat
iemand tot tranen geroerd voor een schilderij
staat, bij muziek is dat niet uitzonderlijk. Evenmin zal je gaan staan stuiteren bij het zien van
een beeld, bij muziek kan dat heel goed.
Hoe het ook zit, in het gilde weten we elkaar
in ieder geval te vinden om samen muziek te
maken en veel plezier te hebben. Wat me daarbij
opvalt is het zoeken naar harmonie, de wegen
die gevonden worden om (bouw)problemen op
te lossen. Wie weet speelt de muziek daar een
rol in?
Marika Dekkers

De meicursus
Alle informatie over deze cursus is te vinden in
de activiteitenfolder, maar op deze plaats wil ik
er nog even extra op wijzen, dat het een cursus is
die op vele manieren kan worden ingevuld:
Je betaalt voor de basis-voorziening: het logies.
Er zijn verschillende mogelijkheden, van kamperen in eigen tent tot verblijf in een 1-persoonskamer.
Wil je alleen vakantie vieren, dan blijft het daarbij.
Wil je een intensieve werkcursus, dan geef je je
tevens op voor het cursusgedeelte.
Wil je vakantie mét koorzang in de avond, dan
geef je je op voor alléén het koor.
Voor de vakantiegangers én de cursisten worden
ook leuke aparte workshops georganiseerd.
(Naast het kasteel is een golfclub, waar golf-liefhebbers desgewenst een balletje kunnen slaan)
Houd de website in de gaten voor verdere informatie!
Je kunt dus je partner, vrienden, kinderen, of
andere familieleden gezellig meenemen!
Corry de Klepper

‘Kasteel de Berckt in Baarlo, locatie Meicursus’
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Een reisje naar Amerika
Wat hadden we een fantastische, vlekkeloze
reis naar de Adirondack mountains waar we les
zouden gaan geven in het bouwen van gesloten
contrabassen en subcontrabassen. Het bamboe
namen we zelf mee in koffers,het paste er precies in! Onze zorg was dat de douane het bamboe tegen zou kunnen houden of dat de vrieskou
in het ruim zijn invloed zou doen gelden.
We hadden ook onderzocht of we het misschien
van te voren konden versturen maar dat was
veel en veel te duur. Gelukkig heeft het bamboe
de reis heel overleefd.
Verblijf
De zomerwoning, waar Charlotte en Charles
Poletti tien jaar aan gebouwd hebben, was net
af gekomen. Op de helling van een heuvelrug,
in een prachtig natuurpark, met vrij uitzicht tot
waar de bergen in de verte achter het meer
oprezen. Voor een zomerwoning was het nogal
groot uitgevallen: vier grote slaapkamers, vier
badkamers met toilet en bad/douche, een giga
woonkeuken, woonkamer, garage en een basement onder het hele huis.
Een square mile van het park is van de Poletti’s,
met een bergrug, een beek en bossen. Ruimte
genoeg om geweldig mooie wandelingen te
maken.
Cursus
Er waren 8 bouwdeelnemers, 2 docenten voor
het bouwen, 2 voor het spelen en 2 echtgenoten. Margaret Reid had zelf een buis meegenomen en daarvan heeft zij een D bas met c pinkgat
gemaakt. Ook wij hadden meer buizen mee dan
dat er deelnemers waren, maar Charlotte zal de
bouw verder verbreiden in haar winterresidentie
in de stad.
Opzet cursus
De cursus duurde een week, afgesproken was dat
we binnen die periode klaar zouden zijn met de
bouw. De buizen waren al voorbewerkt, en ook
de kurken ruwweg passend gemaakt. We hebben
de gewone gesloten fluiten gemaakt, met kurk
aan de bovenkant en een multiplex plaatje aan
de onderkant. Elke ochtend werkten we twee
uur en later in de week ook nog twee avonden.
De ruimte was geweldig: de enorme kelderverdieping met daarin drie grote stevige tafels.
De sfeer was gezellig en gemoedelijk, de taalproblemen soms hilarisch. Niemand had er moeite
mee.

De rest van de tijd repeteerden we voor het
concert op zondag. Charlotte had een uitgekiend
programma samengesteld waarin alle fluiten en
alle niveaus goed tot hun recht kwamen. Ze had
Thera de Marez Oyens en Adriaan Bonsel als
Nederlandse componisten uitgekozen. Later is er
nog muziek van Ton van der Valk aangeschaft.

Verder
Er was een kok ingehuurd voor de 14 aanwezigen. Wat wilden we hem graag mee naar huis
nemen……
Donderdag excursie naar de watervallen en een
berg, geweldige natuur!
We hebben de deelnemers na afloop een FAP
gegeven. Een rond EHBObeursje (First Aid Purse)
met inhoud voor eerste hulp bij scheuren en
slechte stemming.
Na de cursus mochten we, geheel alleen, in de
vakantie-cabin van Ruth bivakkeren, aan het Lake
Winnepesaukee. Daar rustten we twee dagen
uit, lazen en luierden wat.
De eerste en de laatste nacht hebben we
gelogeerd bij Sarah en Jim Matthews. Dat was
fijn want zij woonden maar 30 km van Boston,
terwijl de locatie van Charlotte 6 uur rijden was!
Gelukkig hadden we een GPS in onze gehuurde
auto, die loodste ons zonder problemen overal
heen waar we naar toe wilden.
Meeste indruk
Iedere ochtend stonden we om 6 uur op om nog
even tijd te hebben om in de bossen rond te
lopen en de berg op te klauteren. We hebben
de meest fantastische zonsopgang meegemaakt
toen we om 5 uur opstonden en in het donker de
berg opklommen.
We hebben de totale „Lunar eclipse” heel mooi
kunnen zien vanuit de woonkamer. Om 23.00 uur
was hij volledig en in een heldere hemel.
Deze twee weken zullen wij nooit meer vergeten.
Wij hebben het NPG zo goed mogelijk vertegenwoordigd als two bright women from Holland!
Dorine Maalcke en Iris Hos.
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BamboefluitKinderNieuws
Strip 1, door Eva Zijlstra
Waarin Donald Duck een bamboefluit van de kerstman krijgt

Strip 2, door Sofie Zijlstra
Waarin Donald Duck ontdekt dat fluitpelen niet zo makkelijk is…

… en ook ontdekt dat het rendier het beter kan!
Wie bedenkt de volgende strip voor het BN? Of de volgende puzzel/raadsel/quizz? Stuur je
bijdrage naar bn@bamboefluiten.nl of naar Redactie BN, Bargerweg 35, 7826 BP Emmen.
Bedenk 9 werkwoorden!
door Julia Joustra
Het begin is het woord Fluitkamp en alles wat
je kunt doen op een fluitkamp vul je in. Veel
Succes!
F_____n
L _ _ _ _ _ _ _ n.
U _ _ _ _ _ _ _ n.
I _ _ _ _ _ _ n.
T _ _ _ _ n.
K _ _ _ _ _ _ n.
A _ _ _ _ _ _ _ n.
M _ _ _ _ _ _ _ n.
P _ _ _ _ _ _ n.
Stuur je oplossing naar bn@bamboefluiten.
nl. Als je het goed hebt, komt je naam in het
volgende BN. Ook de meest creatieve oplossing, en de oplossing van Julia, komen in het
volgende BN!
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Japanse Puzzel,
uitgezocht door Gemma Zijlstra
De cijfers voor de rijen en boven de kolommen
geven aan hoeveel aaneengesloten vakjes er
in die rij of kolom moeten worden ingekleurd.
Tussen de aaneengesloten vakjes moet minimaal één leeg (wit) vakje zitten. De oplossing is
een plaatje.
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