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mogelijk, maar méér is zeer welkom.
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Van de redactie
Het is alweer ruim een maand geleden dat ik met
mijn tent op een regenachtig veld stond in Sint
Odiliënberg. Een heerlijke week vol creativiteit,
muziek en bijzondere gesprekken. Zelfs een
gedicht bestaande uit uitsluitend Ikea-merken
was de inspiratiebron voor een compositie (zie
verderop in dit nummer) en een scala aan acts
en toneelstukjes, het ene nog komischer dan
het andere, waarbij een in mijn ogen saaie reeks
Zweedse termen werden omgetoverd in kaartspeltermen, dorpen, steden, het geluid van harde
schoenzolen op de straatstenen…

Ik hoop dat dit BN iets van deze creativiteit
overbrengt, en anderen weer inspireert. In ieder
geval is dit een goed gevuld nummer, ik geloof
dat ik nog niet eerder meemaakte dat het BN 24
pagina’s telde!
Op zoek naar foto’s bij het artikel ‘Uit de oude
doos’ opende ik het archief bij ons op zolder,
waar ik nog niet zo heel vaak in gekeken had.
Dikke boeken zitten erin, met keurige handschriften volgeschreven, notulenboeken en kasboeken.
Bij de bestuursvergaderingen in de jaren ’60
worden de aanwezigen genoemd als: de dames
(en dan volgen de namen) en de heren (met
namen). De dames gingen voor! Kleinigheden
misschien, maar zo heel anders dan nu…
Ik vind het prima als er meerdere lezers een
‘Herinnering uit de oude doos’ insturen, dan heb
ik ook weer een aanleiding om nog eens in het
archief te kijken.
Ook de toekomst krijgt de aandacht: het Gilde
wil meer fluiten gaan bouwen op basisscholen,
te beginnen op vrijescholen. Ook hierover vindt u
artikelen in dit nummer.

Van de bestuurstafel
De herfst staat weer voor de deur. Maar wat is er
veel gebeurd de afgelopen periode.
In het weekend van 1 en 2 juli luisterden een
aantal van onze leden het Historische weekend
van Gennep op. Er werd, op verzoek, vooral
Barokmuziek gefloten, want het stadhuis bestond
400 jaar.
De laatste week van juli vonden de beide zomercursussen, of beter, de beide muziekvakantieweken in Batenburg en in St.Odiliënberg plaats.
Na wat extra reclame waren ze toch gelukkig
voldoende bezet. Alle vijf bestuursleden namen
deel in Batenburg of in St.Odiliënberg. Via
WhatsApp heb ik begrepen dat op beide locaties
een enthousiaste groep mensen veel fijne muziek
heeft gemaakt in Franse of Scandinavische sferen.
Elders in dit BN zal er wel meer over te lezen zijn.
En nog meer goed nieuws, we hebben er weer
een gezel bij: Jeroen Zijlstra deed zijn laatste
examen in Batenburg.
Terwijl dit stukje wordt geschreven is het nog
augustus, maar als dit BN uit is gekomen zal Start
2017 van 3 september al wel achter de rug zijn.
Een aantal gedreven gezellen is zeer actief bezig
om het bamboefluiten bouwen en bespelen
(weer) in het basisonderwijs, te beginnen in de
vrije scholen, te activeren. Ook op deze manier
hopen we op meer bekendheid en wie weet
worden zo meer mensen enthousiast en willen
gezel worden.
Staan de volgende data al in de agenda?
Misschien nog op tijd: Op 23 september, 12.30,
optreden van EGT in Haarlem. Zondag 5 november 2017 is er wegens het succes van vorig jaar
weer een landelijke samenspeeldag. Info volgt
nog via de Nieuwsflits.
Het studieweekend ensemblespel in Steenwijk
vindt plaats op 24 tot en met 27 november 2017.
Namens het bestuur
Titia den Haan, voorzitter

En natuurlijk veel cursus- en kampverhalen…
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Ik wens u veel leesplezier!
Irene Gosselink
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Bedankt
Op 7 mei 2017 is Janny Sluijs overleden.
Janny was ruim 30 jaar lid van het Gilde; haar
eerste sopraan bouwde ze bij Corry de Klepper
in 1985. Haar eerste zomerkamp was Zeewolde
1986, samen met mij en onze toen 7-jarige dochter Marieke. Joke Lodder was er priem. Trudy
Smiemans en Hetty Schaafsma hebben mij daar
een nieuwe ‘taal’ bijgebracht, het notenschrift.

werden enkele liederen gezongen door het koor
Euterpe - waar Janny nog een tijdje in gezongen
heeft – onder leiding van Corry de Klepper.
Er was een overweldigende belangstelling voor
de afscheidsbijeenkomst, waaronder ook veel
vrienden uit het Gilde.
Ook tijdens Janny’s ziekte hebben we veel lieve
kaartjes, telefoontjes en mailtjes mogen ontvangen, met de boodschap we denken aan jullie, we
leven mee, sterkte.

Janny (links) en Bep, Zeewolde 1986
Janny heeft ruim 22 jaar de cursusadministratie
verzorgd en werd daardoor een bekende naam
binnen het Gilde. In januari j.l. heeft ze de cursusadministratie overgedragen aan Atie Nunnink.
In augustus 2016 kreeg Janny het bericht dat ze
een ongeneeslijke vorm van maagkanker had.
Op onze vraag ‘hoe lang heeft ze nog?’, was het
antwoord van de oncoloog: ‘moeilijk te zeggen, 6,
8, 10 maanden, een vraagteken.’
En met chemo? ‘Misschien een à twee maanden
rekken.’ Janny was vrij gedecideerd, geen chemo.

Mede namens Marieke wil ik graag iedereen van
harte bedanken voor het meeleven en de steunbetuigingen. In het bijzonder ook dank voor de
muzikale bijdragen tijdens de afscheidsbijeenkomst, en eerder al op 2e Paasdag bij ons thuis.
Het hiervoor genoemde bamboefluitkwartet
heeft toen namelijk een huisconcert verzorgd.
Janny had tegen Renilde Duif gezegd: ‘Heel fijn en
prima dat jullie op mijn begrafenis willen spelen,
maar dan hoor ik er helaas niets meer van.’

Veel respect en bewondering van mijn kant hoe
Janny dit heeft opgepakt. Niet in de put zitten,
gewoon doorgaan, leuke dingen blijven doen.
Vooral dat eerste; niet klagen en kunnen blijven
lachen.
Van augustus 2016 tot het voorjaar 2017 hebben
we best een goede tijd gehad, samen en met
Marieke, Taco en de kleinkinderen, met familie,
vrienden en vriendinnen.
Vanaf april ging het bergafwaarts en gebeurde
het onvermijdelijke.
Op 13 mei was er een mooie afscheidsbijeenkomst in de aula van het crematorium in Gouda,
met o.a. prachtige bamboefluitmuziek gespeeld
door het gelegenheidskwartet Truus Emons,
Renilde Duif en Corry en Jan de Klepper. Ook
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Nora (links) en vriendinnetje Anke
in Sint Odiliënberg
Deze zomer heeft kleindochter Nora, 7 jaar oud,
haar eerste bamboefluit gebouwd in Sint Odiliënberg, bij Irene Gosselink. Wat zou Janny genoten
hebben als ze dat nog mee had kunnen maken!
Hans Sluijs
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Lentecursus 2017 in Baarlo
Mijn droom is uitgekomen. Toen ik 35 jaar geleden met mijn 2 dochters een bamboefluit ging
bouwen ging er meteen door mij heen: elk kind
moet een eigen bamboefluit bouwen en hebben.
Mijn kinderen hebben toen genoten van het
zomerkamp en ik niet minder. Het was een feest!
Zij waren veel sneller met spelen dan ik als onervaren moeder in de muziek, dus van leuk thuis
samenspelen, wat ik mij had voorgesteld, is nooit
iets gekomen. Voor mij was het fluitkamp dan
ook een opstap naar muziekles voor de kinderen
en pas 30 jaar later voor mijzelf.
Dit voorjaar heb ik mijzelf en mijn twee kleinkinderen, 8 en 9 jaar, aangemeld, omdat hun zomervakantie voor de boot is. Ze waren enthousiast,
maar vroegen ze: hoe moet het met de koningsmarkt? Dit was echt een punt en ik dacht ineens,
hoe zullen ze het vinden, want het zomerkamp
is buiten en met veel kinderen. Ik hoopte echt
dat ze de ultieme ervaring van het bouwen en de
eerste klank mee zouden maken, maar ook het
samen spelen op de fluit en buiten op het terrein.

Nou, in alles werd voorzien. Er waren nog drie
kinderen, in overleg met de organisatie kon er
een koningsmarkt georganiseerd worden in de
gang van het kasteel en er was buitenspeelruimte
en samenspelruimte genoeg. Het eten was verrukkelijk, het programma veelzijdig en doordacht
en de bonte avond was een echt feest met het
verhaal van de koninklijke muzikant van Schokland.

De kinderen bouwden bij Willemien dat het een
lieve lust was en kwamen met schitterende oogjes hun eerste toon laten horen. Geweldig! De
hele week hoorde je overal muziek in het kasteel
en het eind van de week kon ik zelfs in de beginnersgroep Es klingelt so herrlich meespelen.
Het was ronduit fantastisch!!!

Hulde dan ook voor de organisatie, die een
programma had samengesteld van zeer diverse
en kwalitatief goede workshops. De sfeer was
fantastisch, de omgeving, het kasteel en de
“open haard in de hal” droegen enorm bij aan
het beleven. Wij hadden ook nog het geluk dat
wij die week het hele kasteel tot ons speelterrein
hadden.
De Lentecursus, voor iedereen aan te bevelen,
maar speciaal ook voor opa’s en oma’s met hun
kleinkinderen.
Oma Anna Hoekstra
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Voorjaarssamenspel van het Noorden
Op 13 mei 2017 te Marum
Ze waren er weer, de bamboefluiters uit de kop
van Noord-Holland tot en met de Wijk in
Drenthe. Nu weer in het mooie kerkje van
Marum, direct naast de A7, even voor Groningen.
De Grunningers hadden het weer dik voor elkaar
om de Drenten, Friezen en Noord-Hollanders te
ontvangen. Ze zijn niet alleen geweldig in het
maken van heerlijke soep voor de lunch en het
bakken van heerlijke cake en koek voor bij thee
en koffie, maar ook in het aandragen van zo’n
25 stukken heerlijke muziek voor onze bamboefluiten, wederom gevat in een mooie bundel, die
we onder leiding van Anneke Swaak helemaal
hebben doorgespeeld. Voor elk wat wils. Overal
vandaan en uit alle tijden. Hooggekwalificeerde
nummers, maar ook meezingers uit onze kindertijd. Genieten dus, en iedereen kon meedoen,
gevorderd of minder gevorderd. We hebben met
alles kennisgemaakt en in onze eigen groepen
kunnen we ervan maken, wat binnen onze eigen
smaak en ons eigen vermogen ligt.

Tot mijn 16e jaar hoorde ik zelf bij de tweede
groep, tot ik op de kweekschool in Den Haag
eerst klassikaal blokfluit leerde spelen en in de
derde klas, door Elly Jenezon en haar toenmalige
verloofde Hein Laugs, in aanraking kwam met de
bamboefluit. Dat kleine beeldschone sopraantje
was het begin van een leven van samen muziek
maken.
Je hoefde niet eerst jaren te ploeteren voor het
muziek maken begon. Bij de bamboefluiters
begint het muziek maken met de eerste toon die
je uit je fluit haalt als je hem bouwt en dat gaat
alsmaar verder als je er weer een bouwt. En met
elke fluit worden de muzikale mogelijkheden
uitgebreider en nemen de muzikale verrassingen
alsmaar toe. Dat zijn ook de ervaringen van de
leden van het Bamboefluitensemble Wieringermeer en omstreken, die op de Moedermavo in
de jaren ’80 en ’90 hun eerste fluiten maakten en
sindsdien, net als ik in de jaren ’60, er niet meer
mee konden ophouden, omdat ze elke dinsdag
weer ervaren, dat hun eigen inbreng samen met
die van de anderen de muziek maken, die hen
met elkaar verbindt en hen vriendschappen voor
het leven oplevert.
Wil van der Zwet

Wat maakt bijeenkomsten als deze toch elke
keer weer tot een feest?
Wat bezielt al die mensen die er uren reistijd of
organisatietijd voor over hebben om met elkaar
een dagje te komen musiceren. Velen die in
hun jeugd een muziekinstrument hebben leren
bespelen, zullen zich de eenzame privélessen
herinneren, maar ook het eenzame oefenen, wat
langzamerhand uitmondde in het verdwijnen van
het eens zo grote enthousiasme om het instrument zo te leren beheersen, dat echte mooie
muziek het resultaat zou zijn. Of anderen die in
hun jeugd de stille hoop hadden, ooit nog weleens met de schrijftaal van de muziek kennis te
maken om daarna ook wat te kunnen spelen.

Legaten en
Schenkingen
Het NPG is belastingtechnisch gezien een
instelling van algemeen nut (ANBI).
Schenkingen aan onze vereniging zijn
volledig vrijgesteld van schenkings - en
successierecht.
Denkt u er eens aan dat wanneer uw
totale giften aan instellingen en verenigingen hoger zijn dan de drempel (1 %
van uw inkomen), u deze kunt aftrekken
voor de inkomstenbelasting. Raadpleeg
uw eigen belastingadviseur of de toelichting bij uw aangifte.
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Mijn eerste fluit
Na mijn eerste gildeweek ben ik pas echt begonnen. Ik ging op bamboejacht en kwam thuis met
Tonkin-riet, Frans riet en bamboe in alle soorten
en maten. Hiermee begon ik te experimenteren:
rechte fluiten, dwarsfluiten met en zonder
labium, fluitjes van riet en berenklauw, slagwerkjes. Het hield me van de straat. Het resultaat was
een behoorlijke materiaalkennis en wat meer
handvaardigheid.

Lang, heel lang geleden, in 1963, zag ik in de
bibliotheek van Den Haag een affiche hangen
waarop een cursus werd aangekondigd in het
bouwen van bamboefluiten en volgens mijn
geheugen ook een introductie in het lierspel.
Ik schreef mij in. Later bleek dat ik de enige was
die gereageerd had op deze landelijke actie. De
cursus vond plaats in de Born in Bennekom.
Van mijn eerste fluit weet ik niet veel meer. Wel
dat hij aan mijn verwachtingen voldeed; namelijk
een eenvoudige fluit van bamboe.
Of er verwonderd werd gedaan bij de eerste
toon? Ik meen van niet. Dat komt waarschijnlijk doordat er een zekere mijnheer Appel aan
tafel zat die maar liefst drie of vier eerste fluiten
produceerde. Hij was bruin. Niet de heer Appel,
maar mijn eerste fluit. Verder heb ik er niet
zoveel herinneringen aan.

Dat ik voor de bamboefluit ging componeren lag
voor de hand. In 1966 verscheen in muziekbijlage
43 een stukje voor de sopraanbamboefluit,
Burlesco geheten. Daarna heb ik nog heel wat
stukken voor bamboefluit geschreven.
Mijn eerste bamboefluit leeft niet meer. Ik speel
op een sopraan die ik lang geleden zelf gebouwd
heb. Het geluid is wonderschoon en ik kan met
vertedering kijken naar het venster dat volgens
de oude maatvoering is gemaakt en er echt heel
ouderwets uit ziet.
Wim Burghouwt

6

Wel weet ik dat de beide leerkrachten, Elly Laugs
en Jan Bremer, er ook aan gesleuteld hadden.
Daardoor voelde het toch niet helemaal als mijn
fluit aan. Natuurlijk kreeg ik aan het eind van de
cursus het leerlingdiploma waarvoor ik uiteraard
zelf de muziek schreef. Deze muziek is (gelukkig?)
verloren geraakt.
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Gefeliciteerd!
Wij verwelkomen jeugdlid Ellen Geusens. Zij
heeft haar diploma in 2016 behaald.
Op de lentecursus in Baarlo hebben het leerlingdiploma gehaald:
Lisette Kluck, Paul Ruzette, Jeanette Wagelaar,
Bruno v.d. Dussen en Sanne v.d. Wielen.

Op het zomerkamp in Batenburg hebben de volgende deelnemers hun leerlingdiploma gehaald:
Julia Joustra, Fivos van der Vliet, Danae van der
Vliet, Khing Visser, Cas Veth en Jesse Veth. Jeroen
Zijlstra behaalde daar zijn gezellendiploma.
Op het zomerkamp in Sint Odiliënberg hebben
Julia Wodowska, Finna Peachey, Vlinder Peachey
en Hannah Muis hun leerlingdiploma gehaald.
Wil van den Berg

Een genereuze gift
Toen ik nog in het bestuur zat, was één van mijn
bezigheden de post adresseren en versturen aan
diegenen die de digitale weg nog niet gevonden
hadden.
Eén van die leden, ook gezel, was Mevrouw Bep
Wullink Tijmes uit Purmerend. Omdat ze in mijn
rayon woonde was ik wel nieuwsgierig wie er
achter die naam verscholen zat. De meeste leden
in Noord Holland had ik weleens gezien of ermee
kennis gemaakt, maar zij niet.
Op een dag werd ik opgebeld door een lid uit de
kop van Noord Holland, dat bevriend was met
een lid uit Amsterdam. Ze wilden samen les en
het liefst ergens halverwege. Ik besloot mevrouw
Wullink te bellen om te vragen of zij nog les gaf
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en zo ja, of ze daarvoor beschikbaar zou zijn.
Dat resulteerde in een bezoek met kennismaking,
verhalen en herinneringen en een bevestiging op
mijn vraag. Zo gingen de twee leden enige tijd les
halen in Purmerend.
Maar Mevrouw Wullink, die ondertussen Bep
voor ons geworden was ging na enige jaren
verhuizen en nu werd ik door haar hulp gemaild
of ik eens wilde komen kijken. Ze stuurde foto’s
van alle spullen die Bep kwijt moest omdat die
domweg niet in het nieuwe huis pasten.

Ik maakte een afspraak en met een auto afgeladen vol kwam ik thuis. Bamboebuizen, kurken,
gloednieuwe vijlen en gereedschap voor het
magazijn en fluiten met toebehoren in soorten
en maten alsook bladmuziek. En ook nog varia.
Het duurde een tijd voordat het allemaal uitgezocht was, maar nu het zover is, wil ik Bep
Wullink Tijmes in het zonnetje zetten omdat zij zo
genereus haar spullen aan het Gilde geschonken
heeft. Bep, het ga je goed in je nieuwe woning!
Iris Hos Engelhart

Kerstsamenspel
Kerstsamenspel regio West/Zuid-Holland
Na een aantal jaren op een andere locatie komen
wij dit jaar voor ons kerstsamenspel weer samen
in het kerkje van de Vrijzinnig Hervormde
Gemeente aan de Dorpsstraat 139 te
Zevenhuizen.
Op 20 december, aanvang 19.30.
Je bent welkom vanaf 19.00.
Wil van den Berg
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Bamboefluitcursus Batenburg
22-29 juli 2017
Hoe zat het ook al weer, de techniek van het
bamboefluiten. Van de cursussen in de jaren 80
herinneren we ons het Normandische land, het
zingen in de schuur, het zwoegen op een muziekstukje onder de luifel, de gezelligheid bij het
kampvuur. Onze kinderen herinneren zich vooral
de patat en het slagbal op het strand. Eén van
onze kinderen wil zich het fluitbouwen niet herinneren, maar we hebben het fotobewijs, compleet
met tong uit de mond van ijver.
En nu, na tientallen fluitloze jaren gaan we met
twee van de kleinkinderen, Noa en Rafi, weer
op cursus. Op kampeerterrein het Kuyperke in
Batenburg. Vrijwel allemaal tenten. Waar zie je
dat nog?

En prompt voelen we die sfeer weer. Veel bekende gezichten van vroeger. Mette en Elly en
Hein, de kokende Annies. Maar algauw zijn we
één club met voor ons nieuwe gezichten. Hoe
lukt het toch om jongeren van 17,1 8 jaar er bij te
blijven betrekken?

van de Moulin rouge, een schilderij voor deze
gelegenheid gemaakt door Geertje.

Er werd gebouwd, geoefend , grootouders en
kleinkinders door elkaar. Minzaam gingen ze
met elkaar om. Nou ja zolang ze in elkaars zicht
waren.

Noa en Rafi waren de jongsten. Maar dat paste
allemaal. Mocht Rafi van ons niet op de I-Phone,
geen nood hij ritselde bij de oudere kinderen
wel een exemplaar. Grootouders zijn volkomen
outdated, maar die hadden het daar nu weer met
elkaar getroffen.
Met het bamboefluitkamp komt eenvoud, oorspronkelijkheid en muzikaal plezier samen. Had ik
het eens tot leerling geschopt -een diploma voor
eeuwig- ik kon er niks meer van. Och het geeft
niet. Ermee bezig zijn is al inspirerend.
De organisatie moet wel goed in elkaar zitten,
want alles loopt soepel en ongemerkt. Behalve
dan dat Hein zijn koekjesvoorraad nauwelijks kon
bewaken. Dank Mette en alle stafleden.
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Alles was Frans wat de klok sloeg. Naast de klokken van Orleans waren de Marseillaise en de
Cancan favoriet met achter ons de danseressen
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We hadden het leuk, ontmoetten leuke mensen
en onze kleinkinderen vertellen het verder.
Joep Elbers, aanwezig met Marian, Noa (8) en
Rafi (6)
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Middeleeuws festijn
De bamboefluit op het Middeleeuws festijn in
Montfort.
Waerde Gildeleden,
Op zaterdag en zondag 15/16 juli bespeelde Wilma de bamboefluit op het Middeleeuws festijn in
Montfort, in samenwerking met een Montfortse
dwarsfluitgroep o.l.v. Emmy Stultiens. Over een
paar jaar vindt dit festijn weer plaats; het zou
mooi zijn als we dan met een heel bamboefluitensemble aan dit feest kunnen meewerken!
Annie Beulen, ein ech Mooferts maedje, en
Wilma Stultiens

In Memoriam Greetje
In Memoriam Greetje Rijnten-Dikboom
Gisteren, vrijdag 28 april werd een goede vriendin van mij ten grave gedragen na een afscheidsdienst in de Kapel , een NPB Kerkje in Hilversum,
waar ik de dienst mocht openen met mijn tenorbamboefluit. Ik speelde daar “mijn “ stukje : de
Pastourelle uit de 12e eeuw.
Niet veel leden van het Pijpersgilde zullen Greetje
gekend hebben, maar in dit nummer van het
Bamboenieuws wil ik graag over haar vertellen,
omdat ze met veel plezier bamboefluit heeft
gespeeld. Ik kende haar al vanuit de tijd dat ze in
Alkmaar woonde en met haar familie de bamboefluit leerde maken en bespelen. Truus ten Cate
ondekte haar, toen Greetje dwarsfluit speelde in
de Hilversumse Orkest Vereniging, waarin Truus
cello speelde.
Toen het Furenokwartet ging stoppen, in 1986
hadden Ineke van Gelder en Joke Oosterhuis
geen tijd meer om wekelijks (ja, dat deden we!)
te repeteren, wilde Truus toch wel graag verder
met een kwartet. Zij wist haar leerling Truus
Emons over te halen om mee te gaan doen en
dus ook Greetje en zo konden we met mij erbij
weer een kwartet vormen. Truus woonde nog in
de woonboot, die in de Vecht lag en zo werden
wij het “Veghtkwartet”.
Ik haalde vanuit Bilthoven Greetje op in Hilversum, Truus Emons vanuit Amstelveen kwam met
de trein naar Weesp en liep dan naar de boot van
Truus. Het kwartet hebben we zo lang het ging
gespeeld tot in het appartement van Truus in
Amsterdam. Maar op een gegeven moment kon
Truus niet meer en gingen we eerst door als Trio,
totdat ik Olga van Eden bereid vond om met ons
mee te doen en zo hebben we diverse jaren bij
Greetje thuis genoten van het samen spelen, niet
wekelijks maar toch wel heel trouw elke maand.
Op de begraafplaats in Hilversum lieten Truus
Emons en ik nog als laatste afscheid de sopraan
horen in de prachtige melodie “Arise” (van de
Zuni-Indianen), de melodie, die ik zowel met
Truus ten Cate als met Greetje vaak heb
gespeeld, elkaar toespelend om en om in echo.
Ita Kloos-Marwitz
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Uit de oude doos
Herinnering uit de oude doos
In 1963 raakte Ita Kloos, de toenmalige secretaresse van het N.P.G., in verwachting. Zij moest
het rustig aan doen, daarom ging men op zoek
naar een nieuwe secretaresse. Mijn voormalige
pleegmoeder Jo van Eijnsbergen stelde voor
mij daarvoor te vragen. Daar ik een aantal jaren
Lagere School had gemist en daardoor achter
was geraakt met o.a. mijn Nederlands, leek me
dat niet zo’n goed idee. Ita echter zei dat het
helemaal niets om het lijf had, want ik hoefde
alleen bij de officiële papieren de datum maar te
veranderen!! Dus zei ik maar “ja”, niet wetende
dat er veel meer bij kwam kijken.

v.l.n.r. Mies Hulsman, Elly Laugs, Riek Joosten, Jo
Okkers, Ita Kloos en Tea van der Drift met een
marsepeinen fluit ter ere van de 70e verjaardag
van Mies in 1992.

De eerste vergadering die ik als secretaresse
moest bijwonen was op de dag dat ik van vakantie uit Italië terugkwam na een lange treinreis.
Omdat ik kon meerijden met de man van de
tweede secretaresse Miek Rensenbrink (Wie
heeft haar nog gekend? Zij verzorgde jarenlang
de muziek-bijlagen) ben ik die dag toch meegegaan naar Amersfoort waar de vergadering plaats
vond. De toenmalige voorzitter Frans Douwes
verwelkomde mij met woorden: “Elly, fijn dat je
het wil doen, maar zo goed als Ita zal je het niet
kunnen!” Daar was ik het mee eens, maar of ik
zijn woorden gepast vond is een tweede!
Uiteindelijk bleek de taak naast mijn volledige
baan toch te zwaar. Notulen moesten bijvoorbeeld nog met kalkeer-papier tussen de velletjes worden uitgetikt op een oude tikmachine!
Daarom kwam Wim Burghouwt mij elke woensdag assisteren. Eerst de administratie afwerken,
daarna spelen met bamboefluit en gitaar en
kleine bewerkingen maken! Fijne herinnering!
Elly Laugs-Jenezon.

Tekst uit de notulen van de bestuursvergadering van 10 mei 1962
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Tekst uit de notulen van de bestuursvergadering van 10 mei 1968.
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Winterbouwcursus
Van vrijdagmiddag 23 februari 2018 13.00 uur
t.e.m. zondag 25 februari is er weer een bouwcursus in Bergen aan Zee in “Het Zeehuis” van
het NIVON.
Hoofddoel is de
bouw van een
subcontrabas in G
(grootbas), maar tot
de mogelijkheden
behoren alle lage
fluiten vanaf bas.
De cursus gaat door
als 12 deelnemers
zich opgeven.
De locatie zal weer
“het Zeehuis” van
het NIVON in
Bergen aan Zee zijn.
De prijs voor leden
van het NPG is
De subcontrabas in G
150 euro, 185 euro
voor niet leden.
Leden van het NIVON die hun lidmaatschapsnummer opgeven krijgen ook nog de gebruikelijke
NIVON korting. We proberen een eigen constructieruimte te krijgen waar onze spullen kunnen
blijven liggen.
Je kunt vanaf heden in het bamboemagazijn een
sub-contrabas buis bestellen. Ook is het mogelijk
tegen geringe meerprijs ruim van te voren een
buis te bestellen die recht doorgezaagd en aan
de binnenkant geheel schoongemaakt is (alle
schotten weg en geschuurd). Alleen de helften
met houtlijm op elkaar lijmen, en je kunt meteen
verder gaan.
De kosten van een bamboebuis:
Sub-contrabas buis in G of gesloten bas in G met/
zonder brochure € 20,00
Sub-contrabas buis in G doorgezaagd en schoongemaakt		
€ 25,00
Subcontrabas in D of gesloten bas in D met/zonder brochure
€ 17,50
Bas		
€ 9,50
Grote fluiten komen niet in één keer af, daarvoor
is de cursustijd te kort. Voor de bouwers van de
subcontrabas in G:
De kleppen worden volgens het eenvoudige en
afdoende ontwerp van Dorine van bamboe of

Boekje 03-2017_06.indd 11

triplex gemaakt en kunnen bevestigd worden met
als scharnier een nylon draad.
Ben je geïnteresseerd, laat het dan weten. Het
geeft een indicatie van de belangstelling.
Wil je erbij zijn, geef je dan nu op.
Want als er alleen bij ons enthousiasme is, dan
heeft het weinig zin om verder te gaan.
Iris: 06 57024478 keesirishos@gmail.com
Dorine: 06 52590809 maalckemuziek@gmail.com
Als er tijdens de internationale bijeenkomst in
2021 een hele rij Nederlandse contrabas (grootbas) spelers bij het groot samenspel achterin
zitten en de sonore klanken door iedereen te
beluisteren zijn, dan is onze missie geslaagd…….!

De Klerk Festival
Bamboefluiten op het Andriessen/
De Klerk Festival 2017
In 2017 wordt met een groots festival gevierd dat
Hendrik Andriessen en Albert de Klerk respectievelijk 125 en 100 jaar geleden werden geboren.
Van 15 september tot 3 oktober 2017 bruist de
Haarlemse binnenstad van muziek.

Op uitnodiging van Brigit de Klerk zal ook de
bamboefluit klinken tijdens dit festival.
Het EGT ensemble, bestaande uit Helma de
Hoop, Gerdien en Maaike Feijten, Arend Smit,
Luuk Linders en Sjors Verstege, zal het Divertimento van Albert de Klerk en Due Canzoni voor
bamboefluiten en gitaar van Jurriaan Andriessen
spelen.
Dat gebeurt op 23 september om 12.30 uur in
het Museum Haarlem, Groot Heiligland 47, 2011
EP Haarlem.
Voor meer informatie is de website van het festival beschikbaar: www.andriessendeklerkfestival.
nl.
Maaike Feijten
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Fluiten versieren – deel 3
Een fluit is niet af voordat er een persoonlijke
versiering op staat. Dat kan in de vorm van een
mooi geschreven naam (handig als je je fluit kwijt
raakt) en/of een versiering. Het geboortejaar van
je fluit erop zetten is leuk voor de toekomst. Versieren kan op veel manieren. Ter inspiratie komen
er in alle nummers van 2017 beschrijvingen
van versiertechnieken. Een fotoboek ervan is
inmiddels ook beschikbaar.
Voor vragen hierover ben ik bereikbaar op
hettyvangeene@hotmail.com.

Versieren m.b.v. een servet
In aflevering 1 kunt u terugvinden: motieven
overnemen, branden, schilderen met acrylverf en
ecoline.
In aflevering 2 kunt u terugvinden: schilderen
met sjablonen, sponzen, contourstickers en
oostindische inkt.
In deze aflevering: het gebruik van servetten en
tattoos en versieringen met reliëf.
Iedere aflevering eindigt met een afwerkschema
waarin je kunt opzoeken welke beschermlagen
wel en niet geschikt zijn voor jouw versiering.
Nog een tip voor het politoeren: De dop van een
flesje politoer is vaak moeilijk open te krijgen.
Als je er een veiligheidsdop van b.v. een flesje
alcohol op zet, kan je de politoer altijd zonder
problemen open krijgen.
Veel plezier! Hetty van Geene.
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Versieren m.b.v. houtsnijwerk

SERVETTEN > Servetten kunnen geplakt worden
op een fluit met bast en zonder bast.
- Knip het motief uit het servet.
- Haal alle laagjes van het servet weg tot je alleen
het dunne bovenlaagje over hebt.
- Smeer een dun laagje servettenlijm op de fluit.
Gebruik voor grote motieven de sponsspatel en
voor kleine een kwast.
- Leg het motief op de fluit en smeer voorzichtig
een laagje lijm over het motief. Strijk vanuit het
midden naar de buitenkanten toe.
- Laat de lijm drogen.
- Afwerken met vernis.
TATTOOS > Tattoos kunnen geplakt worden op
een fluit met bast en zonder bast.
- Zoek een afbeelding uit en knip die uit.
- Verwijder de doorzichtige beschermfolie. Daar
onder zit de plakkant van de tattoo.
- Leg de afbeelding met de witte papieren kant
naar boven op de fluit en wrijf de afbeelding
goed aan.
- Week het papier met een kwast of sponsje met
water af van de tattoo.
- Laat de tattoo drogen.
- Als de tattoo droog is, beschermen met één
laagje servettenlijm.
- Afwerken met vernis.

Versieren m.b.v. reliëf
RELIEF/INLEG > Houtsnijwerk
Deze techniek kan toegepast worden op fluiten
met en zonder bast. Op fluiten met bast blijven
‘uitschieters’ zichtbaar. Op fluiten zonder bast
zijn de uitschieters weg te schuren.
- Kies een motief dat opgebouwd is uit horizontale en diagonale lijnen; met horizontale lijnen
worden lijnen bedoeld die dwars op de fluit
lopen. Verticale lijnen (in de lengterichting van
de fluit) zijn moeilijk uit te vijlen; snijden kan
wel maar voorzichtigheid is dan geboden om de
fluit niet te verzwakken.
- Teken de lijnen langs plakband en/of papierstroken.
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Fluiten versieren – deel 3
- Gebruik de zijkant van een plat of halfrond
vijltje om de lijnen in te krassen.
- Begin midden op de lijn en vijl naar voren toe,
dan kun je goed zien hoe ver je vijlt.
- Arceer met potlood de delen die je weg wilt
steken.
- Bescherm de randen met schildersplakband.
- Steek de gekleurde delen weg met een scherp
mesje of gutsje.
- Zo nodig glad schuren.
- Afwerken met politoer.
Fineer > Deze techniek is alleen geschikt voor
dikkere fluiten (tenor, bas).
- Kies een eenvoudig motief met rechte lijnen.
- Teken het motief op de achterkant van het
fineer en knip het uit.
- Let op de buigrichting van het fineer.
- Teken het motief op de fluit af.
- Verdiep desgewenst de plaats waar je het fineer

wilt plakken; zie bij houtsnijwerk.
- Plak het fineer met tweecomponentenlijn op
de fluit. Plak er strak doorzichtig plastic plakband overheen.
- Laat de lijm goed uitharden; dit duurt een dag!
- Trek het plakband van de fluit en schuur of snij
de overtollige lijm weg.
- Afwerken met politoer.

Versieren m.b.v. inleg

AFWERKSCHEMA

		Politoer		Acrylvernis
Acryl
- met bast
-		
+ 		
- zonder bast
-		
+		

Terpentinevernis		Spuitvernis (acryl)
+			
+			

+
+

Ecoline
- met bast
- zonder bast

-		
+		

-		
-		

+			
+			

+

Oost-Indische
Inkt
- met bast
- zonder bast

-		
-		

-		
-		

+			
+			

+

Tattoo met
Servettenlijm
- met bast
- zonder bast

-		
+		

+		
+		

+			
+			

+
+

-		
-		

-		
-		

+			
+			

+
+

+		
+		

+		
+		

+			
+			

+

Tattoo zonder
Servettenlijm
- met bast
- zonder bast
Servet
- met bast
- zonder bast
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Muziek-taalpuzzel
In de muziekvakantieweek te Sint Odilienberg
hadden alle deelnemers de opdracht gekregen
om een reeks Ikea-merken uit het hoofd te leren.
Omdat het bijna niemand lukte die reeks uit het
hoofd te leren, hadden veel mensen allerlei
creatieve oplossingen bedacht. Hannah en ik besloten toen om een lied te componeren. Dit lied
vind u op de volgende pagina’s. Wij hebben dit
lied eigenlijk niet zelf gemaakt. Nee, de woorden
hebben voor de muziek gezorgd. Nu vragen jullie
je waarschijnlijk af hoe dat kan. Dat mogen jullie
zelf uitpluizen in deze puzzel. Wij geven een paar
tips en hints:
- Zet de muziek noten om naar solmisatie (do, re,
mi, fa sol, la ti, do).
- In dit muziekstuk zit soms een hoge fa, sol of la,

en soms een lage fa, sol of la. Dit is niet relevant
voor het oplossen van de puzzel, het gaat louter
om de solmisatie.
- De eerste en tweede stem zijn gemaakt met
dezelfde vertaalsleutel. We hebben alleen bij
de eerste stem andere letters van de woorden
gebruikt dan bij de tweede stem.
- Woorden bestaan uit lettergrepen en lettergrepen uit letters.
Mail de oplossing naar: claramak96@gmail.com.
Veel succes!
P.S. Creatieve oplossingen die afwijken van onze
originele bedoeling of nieuwe composities of
wedermuziekpuzzels worden ook gewaardeerd.
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Muziek-taalpuzzel
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Verslag bamboekamp Sint Odiliënberg 2017
Van tevoren hadden we ons weer geweldig
verheugd op het bamboekamp – ons vierde
inmiddels. Alleen dat thema…. Scandinavië… was
dat niet een beetje saai? Thuis kwamen we niet
veel verder dan Pippi Langkous, IKEA en Legoland, maar of dat nou allemaal geschikt was voor
bamboefluiten…?
Bij aankomst begint het al goed met een wonderschoon naambordje gemaakt door Hetty, gesneden uit berkenschors. Vervolgens stelt de staf
zich voor met Ronja’s roverdans die we daarna
ook allemaal mogen uitproberen. De eerste
avond maken we al een beginnetje met bouwen
– hoe ging het ook alweer, welk vijltje moest je
ook alweer waarvoor gebruiken? Eerst maar eens
de tussenschotten eruit, makkelijk zat.
Bij het koor, dit jaar weer gedirigeerd door Ineke,
merken we al dat het thema veel gevarieerder is
dan we hadden kunnen bevroeden… met liedjes
in het Fins, Deens en Zweeds en ook wat Duits,
leuk! De volgende ochtend bij het groot samenspel horen we onder leiding van Brigit en Janne
dat Sibelius, Grieg’s ‘Morgenstemming’ en ‘Trollenkoning’ geweldig goed klinken door bamboeorkest. We zingen en spelen liedjes uit Ronja, de
evergreen ‘Onder gedonder’ en nog veel meer en
de Pippi-tune blijkt heel geschikt voor bamboe:
het wordt onze vaste afsluiter.
In het tussenuur kunnen we fluiten versieren, alt
leren spelen of muziektheorie bijspijkeren, en er
zijn ook nieuwe workshops, zoals herdersfluitjes
van pvc-buisjes maken bij Hans (muziek wordt
bijgeleverd in de bundel); of fluithoezen maken
van fietsbinnenbanden (!) bij Thea en Mieke: die
kun je ook heel mooi versieren, zo blijkt!
Net als anders leest Jan Wolter elke avond een
mooi verhaal voor – natuurlijk van Hans Christian
Andersen, onder anderen – en de kookploeg
maakt elke dag weer heerlijke gerechten – ook in
het thema, al is het fijn dat er geen gedroogde vis
op het menu staat, en juist wel weer veel Scandinavische toetjes, want die zijn niet te versmaden!
Bij thuiskomst blijken we 1 kilo zwaarder…
Het bouwen is als altijd… sommige dingen gaan
goed, andere minder; als je denkt dat je snel
gaat kun je de volgende dag zomaar een enorme
barst hebben. Dankzij onze bouw-meesters Irene,

Margreet, Brigit, Luuk en Hans hoeven we nooit
te wanhopen, en zie en hoor je in de loop van de
week overal fluiten groeien: van koekoeksfluitje
tot het meerjarenproject sub-bas. Zelf bouwen
we alten (Ido en Fenna), Marian maakt haar alt
af, en Agnes begint aan een sopraan en klust nog
wat aan een vatbas die vorig jaar helemaal niet
wilde lukken maar nu ineens wel een goede toon
heeft.
Halverwege de week kan iedereen een ijsje
verdienen (alweer zo’n goeie traditie), ditmaal
door een IKEA-sonnet te leren dat begint met de
volgende regels: ‘Bonde, Balder, Björken, Billy,
Gunntorp, Ribba. Dokument / Tjabba, Jutta,
Mäkta, Nyland, Prägel, Dirigent’. Het eindigt met:
‘Dit sonnet is nog niet klaar. Zet het zelf maar
in elkaar.’ Dat blijkt een opdracht die tot een
hoop creativiteit leidt: sommigen dragen het
sonnet voor met z’n twaalven, anderen maken
er een kaartspel van of doen een door buurman
& buurman geïnspireerde sketch. Speciaal voor
dit kamp is er ook iets nieuws: de film van Ronja
wordt vertoond, en daar heeft de kookploeg zelfs
popcorn voor gebakken!
Aan het eind van de week spelen er wel vijf
deelnemers voor een zegel, afgewisseld door een
mooi verhaal over het wilgenfluitje van Wim. Bij
de bonte avond blijkt opnieuw dat het thema
Scandinavië geweldige mogelijkheden biedt!
Behalve zingen en bamboefluiten is er ook
acrobatiek, goochelen, hoog-noordse spraakles
(Drents), en modeshow. Wie er allemaal waren? De vader en moeder van Wicky de Viking,
Agneta, Benny, Frida en Björn (ABBA), twee
Ronja’s en een moeder van Ronja, een fotomodel in Zweedse klederdracht, een prachtig kind
in de Finse vlag, Zeerover opa Fabiaan, trollen,
drakenschepen, een deftige dame, vijf bomen,
de Zweedse kok uit de Muppetshow, en wel 4
Pippi’s.
Kortom het was weer een heerlijk kamp, en met
Scandinavië waren we nog lang niet klaar voor
ons gevoel. Dus…. volgend jaar gewoon deel
twee?
Marian, Agnes, Fenna en Ido
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Verslag bamboekamp Sint Odiliënberg 2017
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Bamboe bamboe bamboe
Op de bonte avond van het kamp in Sint Odiliënberg kregen we hoog bezoek van, hoe kon het
ook anders met het thema Scandinavie, Abba!
Althans, met hun pruiken en kostuums leken ze
heel erg! Ze zongen voor ons ‘Bamboe bamboe
bamboe’ op de melodie van Money Money
Money:
Ik heb het altijd reuzedruk
met baan of school of werkstuk
nooit eens tijd
dan wordt het zomer denk ik blij
nu ben ik lekker even vrij
heerlijkheid
in mijn dromen ga ik dan
naar Takka Tukka aan het strand
maar nu zit ik hier zonder zon
in een soort Zweedse regenton
Zonnie zonnie zonnie
‘k wou een zonnie
op het zomerkamp
zonnie zonnie zonnie
maar dat konnie
op het zomerkamp
Aha aha
toen ging ik maar wat doen
met een heel klein stukje bamboe
op het zomerkamp

Nu ben ik alweer dagenlang
met zaag en vijlen aan de gang
‘t valt niet mee
van hoge top naar diepe crisis
en vraag jij mij wat een gis is
geen idee
in mijn dromen maak ik dan
een fluit zo mooi als Peter Pan
daar speel ik alle liedjes op
van Grieg tot Pippi en ook pop
bamboe bamboe bamboe
zonder klamboe
op het zomerkamp
bamboe bamboe bamboe
zonder klamboe
op het zomerkamp
Aha aha
alles wat je kan doen
met een heel klein stukje bamboe
op het zomerkamp
tekst: Agnes Andeweg en Marian van der Klein
arrangement: Merel Burghouwt, Juuke Schoorl
en Luuk Linders
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Fluitkamp
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In Memoriam Bep de Bruijn
Onze dierbare vriendin Bep de Bruijn – de Groot
is op 24 juli 2017 op de leeftijd van 98 jaar overleden. Helaas is een val in haar kamer haar fataal
geworden.

Bep was een lieve, intelligente en geestige vrouw.
De muziek had haar grote interesse evenals de
literatuur. Zij leerde al vroeg pianospelen en deed
dat zo lang haar ogen het toelieten met verve. Zij
heeft een paar jaar in het bestuur van de muziekschool gezeten en droeg zo bij aan de muzikale
ontwikkeling van Nuenense kinderen. Ook heeft
zij jarenlang de zorg op zich genomen voor de
verspreiding van Unicef kaarten ter plaatse, zij
ontving daarvoor een lintje!
Bep had ook een onverschrokken kant. In haar
jongere jaren suisde zij met overmoed, waar
anderen zich inhielden, op de skipiste omlaag.
Ook op de fiets hield zij zich niet in, tot schrik van
iedereen, gelukkig liep het meestal goed af.
Haar bamboefluitleven begon bij Emma Admiraal, aangemoedigd door Ada Seidel. In die jaren
was het in de Lieshoutse bossen bij Emma geen
gebruik om naar landelijke bijeenkomsten of cursussen van het Gilde te gaan, maar van lieverlee
kwamen ook Bep en de anderen, zoals May Toya
Buitenhuis, Ada Seidel en Hansje Robben naar de
Paas – Meicursus en met veel plezier, vooral Bep
heeft er zich in gestort.
Misschien nog belangrijker voor haar was het
kwartet in Nuenen dat gevormd werd met Anny,
Bep, Joos en Maxi. In de loop van de tijd ontstond
er een heel repertoire waarop flink geoefend
werd, met coaching van een blokfluitiste.

Een tiental jaren terug zijn Bep en Joos naar een
speelcursus van het Franse Gilde gegaan op uit
uitnodiging van Colette en hebben een week
lang weer hun Frans kunnen oefenen en hun
spel verbeteren. Daarna konden zij overnachten
bij Colette in Parijs. Zij namen de gelegenheid te
baat om het museum Quai d’Orsay te bezoeken.
Onderweg daarheen, gebruik makend van de
ondergrondse huppelde Bep, toch al op hoge
leeftijd de metrotrappen af, terwijl Joos, twaalf
jaar jonger zich krampachtig aan de leuning
moest vasthouden.
Vanaf de start is Bep lid van het Beaufort ensemble geweest, lange tijd onder leiding van Truus
ten Cate, later onder directie van Gonny Smit.
Verbazingwekkend was haar wil en doorzettingsvermogen om niet af te laten. Jarenlang reden wij
een keer per maand zondagsmorgens vroeg met
een volle bak naar Utrecht om ‘s avonds om plus
minus 17.30 uur weer thuis te zijn, moe maar
voldaan!
Pas enkele jaren geleden heeft Bep afscheid
genomen van de Beaufort na zo lange tijd deel te
hebben uitgemaakt van deze speelgroep.
Maar Bep was nog niet uitgespeeld. Een maal
per week floten zes vrouwen, t.w. Ans de Mol,
Titia den Haan, Anny Lankhuijzen en Lien Sijpkes
en natuurlijk Bep, bij Joos thuis een over het
algemeen pittig programma. Pas nadat haar ogen
dusdanig slechter werden dat ze de noten niet
goed meer kon onderscheiden moest ze met spijt
afhaken.
Dat betekende niet dat ze tot niets doen was
veroordeeld, in tegendeel, ze had intussen het
bridgen weer ontdekt. Tot vlak voor haar overlijden speelde ze nog in het revalidatiecentrum
haar partij.
Omringd door haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen en vele vrienden is zij vaarwel gezegd. Zij blijft met warmte in onze herinnering.
Anny Lankhuijzen en Joos Fischer
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De Werkgroep Bamboefluiten in onderwijs
De Werkgroep Bamboefluiten in het
Basisonderswijs ZOEKT GEZELLEN!
De werkgroep heeft hard gewerkt en wil jullie
graag enthousiast maken voor haar plannen.
Ons doel is om op verschillende manieren het
bamboefluiten binnen het Vrije school onderwijs
te bevorderen:
1. Er is een folder gemaakt en uitgedeeld aan
leerkrachten in het Vrije School onderwijs
tijdens de zomercursus in Zutphen. Het gilde
biedt daarin het volgende aan:
- wij organiseren en verzorgen bouwlessen in
de klas zodat leerlingen een eigen bamboefluit
bouwen
- wij coachen leerkrachten bij het bouwen en
spelen van de bamboefluit
- wij geven een gezelopleiding voor (aankomende) leerkrachten
- wij bieden mogelijkheid tot hospiteren
- wij geven informatie over subsidiemogelijkheden
- speelmateriaal voor bamboefluiten is te vinden
via website: www.vrijeschoolliederen.nl
- contactpersonen zijn: Willemien Rouwenhorst
(06-33139937) en Annie Verhulst (06-30044207)
2. Vrije School Pabo.
We gaan fluiten bouwen met studenten van de
Vrije school Pabo, zodat zij al bekend zijn met
bamboefluiten voordat ze voor de klas staan.

3. De website Vrijeschoolliederen.nl zal
uitgebreid worden met fluitmuziek in D.
Er zal op deze site een link gemaakt worden,
naar het gilde, waar informatie te vinden is over
de mogelijkheid van bouwen op school en naar
methodiek over muziekles in de klas. Dit is nog in
voorbereiding.
4. Het zou mooi zijn om op enkele scholen een
pilot te beginnen. Ons aanbod wordt in overleg
met de scholen gemaakt.
ONZE VRAAG:
Wij zoeken GEZELLEN uit het hele land, die zich
beschikbaar willen stellen om zich te verbinden
aan een basisschool en daar bouw- en/of spellessen te verzorgen, eventueel leerkrachten te
coachen en fluiten te repareren. Het gaat om
mensen die verantwoording dragen, en ook om
mensen die alleen maar komen helpen bouwen.
JE KUNT JE NU AANMELDEN!!
Heb je interesse of wil je eerst iets vragen dan
kan je terecht bij
Willemien Rouwenhorst (06-33139937) en
Annie Verhulst (06-30044207)
We hopen op veel reacties.
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In Memoriam Loura Verhage-Dingemanse
Net toen de eerste prille tekenen van de komende lente zichtbaar, hoorbaar en voelbaar werden,
zei Loura ons “het voelt wel een beetje gek als
ik me bedenk, dat ik er over een paar maanden
niet meer ben, maar de feiten liggen er en het
gaat zoals het gaat.” Op dat moment stond ik met
mijn mond vol tanden, maar een paar dagen later
stuurde ik haar het volgende:
Mijmeringen omdat het nu eenmaal is zoals het
is en gaat zoals het gaat.
Het is weer lente, het voorjaar barst de grond uit.
Alles wat in de grond verborgen was, heeft de
kille koude periode doorstaan en komt in alle
vrolijkheid bij de eerste warme zonnestralen
tevoorschijn. We gaan weer een goede tijd
tegemoet, want na de lente komt de zomer,
waarin de natuur zich in volle glorie ontplooit
met als apotheose de oogsttijd en de vlammende
verkleuring van de bomen voordat de bladeren
vallen.

Geniet van elkaar, elk moment van de dag; elk
moment van het leven.
Tijdens de jaarvergadering van 2013 in Wijk aan
Zee heeft Loura ons allemaal doen schateren in
de rol van “Pluizer” in “onze Kleine Johannes” en
met de symbolen op de voorzijde van haar rouwkaart heeft ze ons postuum duidelijk te verstaan
doen geven niet uit ons leven te verdwijnen maar
voor altijd in onze harten te blijven voortleven.

Jaar op jaar, keer op keer.
Hoewel ik de angst en bezorgdheid van de mensen in vroeger tijden over de vanzelfsprekendheid
hiervan al lang vergeten ben, verwonder ik me
toch elk jaar weer over al dat moois en vrolijks
in mijn eigen tuin en op de erven van de boerderijen in de buurt, waar de eerste lammetjes rondspringen. Ik sta te popelen om zoveel mogelijk op
mijn fototoestel vast te leggen, om het toch maar
in mijn herinnering op te slaan, voor het weer
voorbij is.

Wil van der Zwet
Bamboefluitensemble Wieringerwerf e.o.

De natuur is een ongrijpbaar groots en oneindig
fenomeen in onze begrippen, ongenaakbaar en
toch zo dichtbij, maar met één eigenschap die
ons allemaal klein en angstig maakt. Het is een
gedurig gaan en komen van alles wat erin leeft,
inclusief wijzelf.
De bloemen die wij elkaar sturen om onze vriendschap en medeleven over te brengen als er iets
te vieren valt, maar vooral als er kracht nodig is,
zijn stuk voor stuk wondertjes van die natuur. De
stralende schoonheid van de bloeiende bloemen
duurt maar kort, maar zij lijken ons allen één
boodschap mee te geven.
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Beheer

Bestuur
Voorzitter

Titia den Haan
De Pracht 8
5583 CW Waalre
T: 040-8442314
E: voorz@bamboefluiten.nl

Penningmeester

Hans Sluijs
Vikingrade 46, 2912 PM
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-313 745
E: j.f.sluijs@wxs.nl

Vice voorzitter

Annie Beulen
Aalsburg 12-39
6602 TE Wychen
T: 024-645 68 12
E: abeulen@msn.com

Materialen &
gereedschap

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

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

Gilde winkel

Maaike Feijten
Slangenburg 37
3772 LR Barneveld
T: 0342-49 16 19
E: maaike@zonnet.nl

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

2e Secretaris

Archief

Secretaris

Clara Mak
Cantatestraat 17
6544 VT Nijmegen
T: 06-14045163
E: claramak96@gmail.com

Bibliotheek

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

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
E: rinateubennaber@ziggo.nl

Website

Anneke Swaak
Aart v.d. Leeuwlaan 10
9721 TG Groningen
T: 050-526 15 60
Renilde Duif
Dijkstreek 2
9811 TC Enumatil
T: 0594 504753
OOST
Overijssel, Flevoland
Gelderland-Oost

Regio
WEST
Noord-Holland
Zuid-Holland
Iris Hos
Westerlanderlaan 9
1778 KX Westerland
T: 0227–591 820
Wil van den Berg
Kleine Vinkstraat 36
2912 AG
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-315 336

Corrie van ‘t Spijker
P. Van Anrooylaan 9
6952 CW Dieren
T: 0313-416 863

Activiteiten 2017-2018
14 oktober 2017
5 november 2017
24 – 27 november 2017
20 december 2017
23-25 februari 2018
10 en 11 maart 2018
29 april – 5 mei 2018
21 – 28 juli 2018
28 juli – 4 augustus 2018

MIDDEN
Gelderland-West
Utrecht, Het Gooi
Gerdien Feijten
Hof der Toekomst 59
3823 HX Amersfoort
T: 033-258 59 11
ZUID
Noord-Brabant
Limburg, Zeeland
Regio Noord-Brabant
Anja van den Bogaart
Koningin Wilhelminalaan 45
5583 AL Waalre
T: 040-2213909
Titia den Haan
De Pracht 8
5583 CW Aalst
T: 040-8442314

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

Jeroen Zijlstra
Bargerweg 35
7826 BP Emmen
T: 0591-646581
E: jeroenzijlstra76@gmail.com

Bouwdag voor aanstaande gezellen		
Landelijke samenspeeldag			
Studieweekend Ensemblespel
		
Kerstsamenspel Regio West/Zuid-Holland		
Winterbouwcursus				
Jaarvergaderingsweekend 2018 			
Lentecurus					
Zomercursus Batenburg				
Zomercursus Sint Odiliënberg			

NOORD
Groningen, Friesland
Drenthe

Commissies
Muziekcommissie

Corry de Klepper
Schoolstraat 22
2912 CR
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-313 806

Bouwcommissie
Hans Linders
Aalsburg 12-39
6602 TE Wychen
T: 024-645 68 12

Schoolcontacten

Willemien Rouwenhorst
Elzerdijk 7
7211 LV Eefde
T: 0575-512248

Commissie
Examen Regeling
& Kadervorming
CERK
Phyllis van Ewijk
Krekel 14
3766 HK Soest
T: 035-603 13 98

Internationale
Contacten

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

Publiciteit &
Reclame

Marleen Oosterhuis
Scheepmakerskade 83
3011 VX Rotterdam
T: 010-433 28 03

Cursus
Administratie

Atie Nunnink-Bastiaans
Ferdinand Huyckburg 2
2907 HE Capelle a/d IJssel
010-4519644
IBAN:
NL60 INGB 0003503647

Meer informatie en aanmelden: www.bamboefluiten.nl
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