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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

Website

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

Secretaris

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

Archief

2e Secretaris

Clara Mak
Gildemeestersplein 1101
6826 LX Arnhem
T: 06-14045163
E: claramak96@gmail.com

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

Fotoarchief

Rina Teuben-Naber
Nijenheim 21-16
3704 AK Zeist
T: 030-695 61 35
E: rinateubennaber@ziggo.nl

Gildewinkel

Renilde Duif
Dijkstreek 2
9811 TC Enumatil
T: 0594 504753
OOST
Overijssel, Flevoland
Gelderland-Oost
Corrie van ‘t Spijker
P. Van Anrooylaan 9
6952 CW Dieren
T: 0313-416 863

Waar?				
Wieringen			
Hall (Brummen)			
Allardsoog			
St. Odiliënberg			
Batenburg			
Biezenmortel			

Wanneer?
22 - 24 februari 2019
16 - 17 maart 2019
28 april - 4 mei 2019
20 - 27 juli 2019
27 juli - 3 augustus 2019
16 - 17 november 2019

Regio
WEST
Noord-Holland
Zuid-Holland
Brigit de Klerk
Kloppersingel 103
2021 CT Haarlem
T: 023-5335709
Wil van den Berg
Kleine Vinkstraat 36
2912 AG
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-315 336
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
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
Wilma Stultiëns
Schaapsweg 25
6077 CD St. Odiliënberg
T: 0475-533 332
Nicolette Blom
Rooseveltlaan 39
4463 GL Goes
T: 0113-223 822

Commissies
Muziekcommissie

Voor meer informatie: zie verderop in dit BN, of bekijk de activiteitenfolder of www.bamboefluiten.nl.
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Anneke Swaak
Aart v.d. Leeuwlaan 10
9721 TG Groningen
T: 050-526 15 60

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

Activiteiten 2018-2019
Wat?					
Winterbouwcursus			
Jaarvergaderingsweekend 2019		
Lentecursus				
Muziekvakantieweek zomer		
Muziekvakantieweek zomer		
Studieweekend ensemblespel		

NOORD
Groningen, Friesland
Drenthe

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
Truus Siddré
P. van Anrooylaan 5
6952 CW Dieren
T: 0313-416 650
tsiddre@hotmail.nl

Internationale
Contacten

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

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
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Colofon
Herfstnummer 66e jaargang nr. 1-2019
BamboefluitNieuws (BN) is een uitgave van
bamboefluitvereniging het Nederlandse
Pijpersgilde (NPG) en verschijnt drie keer per
jaar. Het blad is gratis voor leden en
contribuanten.
Website: www.bamboefluiten.nl
Redactie: Jeroen Zijlstra en Harrie Krens
Omslag en lay-out: Lydia Hoogland
Aanleveren kopij: voor het voorjaarsnummer
vóór vrijdag 31 mei 2019 bij de redactie, bij
voorkeur per mail in een Word-bestand.
bn@bamboefluiten.nl
Redactie BN
Bargerweg 35
7826 BP Emmen
0591-646581
Drukwerk en distributie: Drukkerij Paswerk
Ledenadministratie:
Wil van den Berg
Kleine Vinkstraat 36
2912 AG Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180 315 336
Contributieregeling 2019
Individuele leden / contribuanten €35,00
Jeugd				€25,00
Gezinslidmaatschap		 €50,00
Scholen / instellingen		
€35,00
Donateurs			€20,00
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Van de redactie
Van de bestuurstafel
Aangeboden
Kom spelen bij Beaufort
Piet van leest 90 jaar
Samenspeeldag van het Noorden
Concertje Bamboegroep Arundi
Legaten en Schenkingen
80-jaar jumileumproject Isidoor
In memoriam Ita Kloos
Uit het archief
Jaarvergaderingsweekend
Impressie ‘Start’ en Ensembleweekend
Kom naar de Lentecursus
Landelijke samenspeldag

IBAN: NL50 INGB 0002 0813 22
t.n.v. Ledenadministratie NPG
In overleg met de penningmeester is reductie
mogelijk, maar méér is zeer welkom.
De contributie moet vóór 1 april betaald zijn.
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Opzeggen van het lidmaatschap dient
voor 1 november te gebeuren en gaat het jaar
daarop in.
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Van de redactie
Een paar weken geleden ben ik met één van mijn
dochters naar ‘Bohemian Rhapsody’ geweest,
de film over de popband Queen. Een aanrader,
zeker als zanger Freddie Mercury één van je
jeugdhelden was… een man met een geweldige
stem en een geweldig bereik. In 1991 overleed
hij aan aids, en drie jaar later kwam er, tot mijn
verrassing destijds, nog een prachtig album uit.
De zanger bleek in zijn laatste maanden nog een
flink aantal opnames te hebben gemaakt die pas
na zijn dood door zijn mede-bandleden ontdekt
werden. Deze hebben de opnames in elkaar
gepuzzeld tot een album, ‘Made in Heaven’, een
album dat ik de afgelopen weken weer meerdere
malen heb opgezet, zij het niet meer op cd, maar
op de iphone.
De vergelijking gaat op meerdere plekken mank,
al was het maar omdat Ita en ik nooit samen hebben gespeeld, maar onwillekeurig moest ik denken aan het artikel over Daan en Emmy Admiraal
in het vorige BN. Heeft u het toevallig gelezen?
Het was een artikel van mijn hand ter nagedachtenis aan de afgelopen zomer overleden dirigent
Daan Admiraal, waarin citaten van Ita Kloos waren verwerkt. Ita had een fragmentarisch tekstje
aangeleverd over haar herinneringen aan moeder
en zoon Admiraal. Ik heb het stuk aangevuld met
mijn eigen herinneringen, en zo ontstond een
coproductie tussen twee personen aan weerskanten van de scheidslijn des levens, want Ita
heeft het op de mat ploffen van het BN waarin
het artikel verscheen, niet meer meegemaakt.
Aan het overlijden van deze grootheid binnen het
Gilde, en grondlegger van het BN, wordt in deze
editie van het blad dat zij zoveel jaren vorm gaf,
ruim aandacht besteed.
Maar er is meer: er wordt op verschillende plaatsen in den lande druk gemusiceerd, waarvan in
dit BN de verslagen en de vooraankondigingen,
en er is van alles te lezen over het jaarvergaderingsweekend en de aftrap van het Isidoorproject aldaar (komt allen!). Ook inschrijven voor
de Lentecursus (komt allen!) en de zomerkampen
(komt allen!) is al mogelijk. Alle ingrediënten zijn
dus aanwezig om van 2019 een mooi, kleurrijk,
beestachtig en spetterend bamboejaar te maken.

Van de bestuurstafel
Het eerste BN van 2019! Dat het maar een vrolijk
muzikaal jaar mag worden.
De kleurrijke activiteitenfolder met nog fleurigere
flyers hebben jullie inmiddels ontvangen. Willen
jullie je best doen om onze cursussen in je kenniskring en daarbuiten aan te prijzen? Want wie
heeft er nu geen zin om zich in te schrijven voor
een of meerdere cursussen bij het doorbladeren
van deze folder en flyer? Regiovertegenwoordigers en bestuursleden hebben extra exemplaren
ontvangen. Bij hen kun je terecht als je reclame
wilt maken.
In dit BN zul je ongetwijfeld lezen over Ita Kloos
(o, wat zullen we haar missen) en over een zeer
geslaagd goed bezet studieweekend ensemblespel in Steenwijk.
En, in de Nieuwsflits stond het al: we zijn jarig!
Het NPG is 80 jaar. Dat vieren we in het Jaarvergaderingsweekend/jubileumweekend van 16 en
17 maart 2019 in Hall. Ook hierover valt van alles
te lezen in dit BN.
Aan de bestuurstafel zullen wat veranderingen
plaatsvinden. In de agenda van de Jaarvergadering kun je lezen dat we na negen jaar helaas
afscheid moeten nemen van penningmeester
Hans Sluijs. Zijn laatste statutaire termijn van
drie jaar zit er op. Ook Clara Mak zal ons bestuur
gaan verlaten. Maar gelukkig hebben we nieuwe
kandidaten gevonden: Lisette Kluck zal Hans gaan
opvolgen, en Helma Ruyssenaars zal de plaats
van Clara Mak gaan innemen, als de ledenvergadering het goedkeurt.

Aangeboden
Aangeboden: sierfluiten
Ita Kloos had een mand vol sierfluiten, afkomstig
uit verschillende landen en werelddelen. Ze staan
nu bij mij. Is er iemand die er belangstelling voor
heeft? Dan kun je contact met mij opnemen via
kloostervisser@kpnmail.nl.

Kom spelen bij
Beaufort
De Beaufortgroep repeteert sinds kort op een
nieuwe locatie: het Nivonhuis in Utrecht, o.l.v. Els
Schreuder. Zin om mee te spelen? Welkom! Voor
meer informatie: Hanny Ros 033 2774424.

Bea Kloosterman

Piet van Leest 90 jaar
Piet van Leest vierde op 30 september zijn 90e
verjaardag met familie en vrienden. Tot zijn
familie rekent hij ook het Bamboegilde. Daarvan
waren dan ook tientallen leden aanwezig.
De Beaufortgroep, de Kruisbessengroep en een
ad-hocensemble van het Gilde verrasten Piet op
sfeervolle bamboefluit- en gitaarmuziek. Op de
IJslandse melodie ‘Maístjarnan’ van Jón Ásgeirsson was een meezinglied gemaakt: ….als een ster
in ons midden, ja een strálende ster…!
Rina Teuben-Naber

Hopelijk zien we elkaar binnenkort bij de Winterbouwcursus in Bergen aan Zee van 22 tot 24
februari 2019 of anders in Hall.
Titia den Haan
voorzitter

Namens de redactie
Jeroen Zijlstra
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Samenspeldag van
het Noorden
Op zaterdag 18 mei 2019 organiseert onze groep
de Samenspeldag van het Noorden.
Deze zal worden gehouden in de Nicolaaskerk op
het mooie eiland Wieringen.
Willen jullie deze datum vastleggen en het aan
spelers in Groningen, Friesland, Drente en NoordHolland doorgeven? Nadere mededelingen
volgen.
Namens Bamboe-ensemble Wieringermeer e.o.
Gineke Walburg

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.

Concertje Bamboegroep Arundi
Op woensdag 7 november was het zover. De
twee bamboegroepen van Arnhem en Dieren,
beiden onder leiding van Truus Siddré, hebben
gezamenlijk een concertje gegeven in het verzorgingshuis ‘Huize Kohlman’ te Arnhem.
Door het samenvoegen van de twee bamboegroepen hadden we voldoende mogelijkheden om een leuk concertje neer te zetten. De
bewoners reageerden erg leuk op de fluiten en
de muziek. Het was het een sfeervolle en geslaagde namiddag. Truus vertelde verhalen rond
de fluiten en de muziek en las het gedicht ‘Groen
is de gong’ voor.
We hadden een gevarieerd programma rond het
thema water. Na de pauze hebben we nog wat
volksmuziek uit Zuid-Amerika gespeeld. Zo sloten
we de middag gezellig af.

80 jaar-Jubileumproject Isidoor
Voor mij ligt op tafel de bundel ‘Het verhaal van
Isidoor’ en ‘De ezel en de ezeldrijver’.
Een kleine 50 bladzijden vol speelmuziek, waar
ieder iets uit kan halen, wat hem past.
De tekeningen van leerlingen uit de klas van Elly
Castelijns maken er een leuk boekje van.
Het verhaal van Isidoor is opgebouwd uit een
aantal eenvoudige liedjes, die zowel gezongen als
gespeeld kunnen worden. Daarbij heeft Renilde
Duif begeleidingen uitgeschreven die soms door
beginners, soms door gevorderden kunnen worden uitgevoerd.

Corrie van ‘t Spijker en Gerd Op de Beeck

De ezel en de ezeldrijver is een muziekstuk voor
cello en piano in een arrangement voor bamboefluiten. Je kunt er alvast een indruk van krijgen
via onderstaande link, waar het origineel voor
cello en piano te horen is:
youtube.com/watch?v=X9d2221Eqo4
Het is op dit moment nog een verrassing, waar
deze bladmuziek allemaal toe zal gaan leiden.
Het hangt er namelijk helemaal van af, hoe actief
we daar met elkaar mee om zullen gaan in dit
jubileumjaar.
Om te beginnen gaan we de muziek spelen in het
jubileum-jaarvergaderingsweekend in Hall (elders
in dit BN kun je daar meer over lezen).
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Verder is het de bedoeling dat op scholen (veelal
Vrije Scholen) waar met bamboefluiten gewerkt
wordt, schoolklassen op hun eigen niveau en op
hun eigen manier aan de gang zullen gaan met
losse stukjes, of zelfs met méér losse stukjes, wie
weet zelfs met alle liedjes uit het Isidoor-deel van
de bundel.
De Beaufortgroep is al volop bezig met ‘De ezel
en de ezeldrijver’. Dit is een pittig stuk, waaraan

uiteindelijk door de kinderen “ie-aa’s” (ezel-geluiden) kunnen worden toegevoegd.
Op zaterdag 30 maart wordt de eerste kinderprojectdag georganiseerd in Amersfoort. Kinderen van de Vrije School in Amersfoort kunnen
daaraan meedoen, maar ook groepjes kinderen
of ‘los-fluitende’ kinderen elders uit het land kunnen daarbij aanhaken.
Die dag worden de stukken geoefend die haalbaar zijn, met alle deelnemende kinderen bij
elkaar (wellicht in 2 groepen).
Volwassen spelers uit het hele land zijn welkom
om daarbij fluitend ondersteuning te geven aan
de ontbrekende of versterking-behoevende
partijen.
Aan het einde van de dag wordt het hele verhaal
uitgevoerd voor de ouders die de kinderen komen ophalen.
En… we hopen natuurlijk dat dit zodanig aanstekelijk werkt, dat in de loop van het schooljaar op
andere plekken in het land nieuwe initiatieven
voor extra projectdagen zullen ontstaan. Voor
iedereen die op enigerlei wijze zijn muzikale
steentje wil bijdragen, is een muziekbundel beschikbaar. Dat zal veelal via de scholen geregeld
gaan worden. Aanvragen voor bundels kunnen
worden gedaan bij mij, via coklebo@gmail.com
Gezellen die aan Vrije Scholen werken hebben intussen allemaal een eerste exemplaar ontvangen,
zodat zij zich kunnen beraden op de mogelijkheden van hun eigen leerlingen.
Maar… zingen kan iedereen, dus met steun uit
het land, moet het op veel plekken tot een succes
kunnen worden!
Heb je vragen of ideeën, leg ze neer bij de
CERK, die deze dagen zal helpen organiseren. En
houd de website in de gaten voor actuele data.
Ook zullen vanuit het bestuur weer regelmatig
Nieuwsflitsen verstuurd worden, met informatie over de projecten. Zorg er dus voor dat je
mailadres bekend is bij de ledenadministratie:
kl.v.wberg@xs4all.nl
Corry de Klepper,
namens de Jubileumcommissie.
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Castelijns maken er een leuk boekje van.
Het verhaal van Isidoor is opgebouwd uit een
aantal eenvoudige liedjes, die zowel gezongen als
gespeeld kunnen worden. Daarbij heeft Renilde
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Corrie van ‘t Spijker en Gerd Op de Beeck

De ezel en de ezeldrijver is een muziekstuk voor
cello en piano in een arrangement voor bamboefluiten. Je kunt er alvast een indruk van krijgen
via onderstaande link, waar het origineel voor
cello en piano te horen is:
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In memoriam Ita Kloos
In Memoriam Ita Kloos-Marwitz
Op 29 september j.l. overleed een bijzondere
vrouw: Ita Kloos-Marwitz. Hoe bijzonder, dat
moge blijken uit de vele reacties die het verscheiden van deze voor het Gilde monumentale
persoonlijkheid opriep. Hierbij een bundeling van
deze reacties: moge het lezen van deze pagina’s
zoete herinneringen oproepen bij allen die haar
gekend hebben.
Jeroen Zijlstra

In memoriam Ita Kloos
Tientallen jaren heeft zij de eindredactie gedaan
van ons verenigingsblad, het BN
Zij speelde jarenlang in Fureno, het prominente
bamboefluitkwartet dat nationaal en internationaal ons visitekaartje was, met Ita, Truus, Joke en
Ineke.
Ze bakte potjes waar Abraham de mosterd in
haalt voor alle deelnemers aan het 50 jarig jubileum, dertig jaar geleden, en ze maakte kopjes
voor elk nieuw Gilde kleinkind, met hun naam in
het glazuur.
Voor 2016 in Zwitserland werd op initiatief van
Ita een Nederlands kwartet samengesteld, bestaande uit Renilde, Willemien, Ita en Corry. Hard
gestudeerd met elkaar in Bilthoven, Eefde en in
Batenburg, zodat er echt iets goeds ten gehore
gebracht werd daarginds! Dat hóórt er gewoon
bij, in zo’n cursus vond ze: een goed spelend
kwartet dat ‘s lands eer hoog houdt!

Tijdens de uitvaart van Ita, op 5 oktober, sprak
voorzitter Titia de Haan namens het NPG de
volgende tekst:
Een groot deel van de bijna 80 jaar dat de bamboefluitvereniging het ‘Nederlands Pijpers Gilde’
bestaat, heeft Ita intensief en betrokken meegemaakt. Een aantal jaren terug heeft zij Hans
Sluijs, samensteller van het jubileumboek, enorm
geholpen. Zeer enthousiast vertelde ze en leverde
teksten aan over de toen 75-jarige geschiedenis
van het Gilde.
Ita is meer dan 65 jaar een zeer gewaardeerd
lid van het Gilde geweest. Zij is in 1951, als onze
administratie klopt, lid geworden en heeft vanaf
dat jaar heel veel betekend voor onze vereniging.
Al snel werd zij gezel en in 1983 werd zij meester.
Zij heeft op verschillende plekken in Nederland
gewoond (o.a. Zwolle, Linne en tenslotte in Bilthoven) en overal heeft zij met veel enthousiasme
mensen in haar omgeving aan het bamboefluiten
gebracht. De zomercursussen in Linne ontstonden
op haar initiatief.
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Recent nog kwam Ita in mei dit jaar bij Corry om
3 leerlingen te installeren. Er werd een taxidienst
geregeld voor haar, met halen en brengen, ze
ging er helemaal voor. Heel serieus ging het eraan toe, de kinderen waren ook echt onder de
indruk van die mevrouw, die al zo lang fluiten
maakte.
Nu Ita er niet meer is, betekent dat ook voor onze
vereniging een groot verlies. Zij was haar leven
lang een fantastische, enthousiaste en energieke
ambassadrice.
Tot slot een troostgedicht van Stijn de Paepe voor
allen die achterblijven, in de eerste plaats voor
de familie.
Als je er even niet over wil praten
dan kom ik nu meteen je richting uit
om je heel liefdevol met rust te laten
en samen niets te zeggen, honderduit.
In Memoriam Ita Kloos
Een paar weken geleden droomde ik dat Ita in
al haar glorie, uiteraard met haar tenor, op een
Gildebijeenkomst was. Ik ging naar haar toe: ‘Hoe
kan dat nou, ik heb toch laatst bij je begrafenis
gespeeld?’. Waarop Ita antwoordde: ‘Ja joh, het is
namelijk zo, dat…’ en er kwam een heel karakteristiek gedetailleerd Ita-verhaal. Verdrietig reali-

seerde ik me bij het wakker worden, dat het zelfs
Ita niet zou lukken om vanuit het hiernamaals ons
nog eens deelgenoot te maken van haar wetenswaardigheden en van haar spel. We zijn met haar
overlijden een markant, kleurrijk, enthousiast en
actief meester kwijtgeraakt.
Er zullen niet veel gildeleden zijn die Ita niet
gekend hebben. Zij was lid van het Nederlandsche Pijpersgilde vanaf 1951! En ik vermoed
dat er geen jaar is voorbijgegaan waarin ze niet
deelnam aan een of meerdere activiteiten. Als ze
maar enigszins kon, was ze aanwezig én leverde
ze een bijdrage, in wat voor vorm dan ook.
Mijn eerste herinnering aan haar dateert van
een paascursus, ik denk die in 1978. Ze zat in de
staf – was ze priem? – en leek de hele week wel
overal tegelijk te zijn met haar ideeën en geregel.
Ik keek vol bewonderende verbijstering naar die
onvermoeibare energieke vrouw, die in mijn ogen
toch al redelijk op leeftijd was! Toen wist ik nog
niet, dat dat ‘gewoon’ Ita was.
Tijdens haar afscheidsdienst op 5 oktober in de
Woudkapel in Bilthoven, noemde Titia haar een
‘ambassadrice’ voor de bamboefluit. Ik vond
dat een treffende benaming. Als het aan Ita had
gelegen, hadden alle inwoners van Nederland
een zelfgemaakte bamboefluit waarop ze konden
spelen. Als geen ander kon Ita mensen van allerlei pluimage enthousiasmeren en in beweging
brengen. Hoeveel gildeleden zullen er wel niet
bij haar thuis hebben gezeten om een fluit te
maken, AMV te leren, in een klein ensemble te
spelen, cursussen, samenspeel- en regionale
bijeenkomsten voor te bereiden, installaties te
plannen, concertjes te preparen, muziek uit te
zoeken, diploma’s te schrijven, te vergaderen.
Ik ben niet verbaasd, als ik in het boek vijfenzeventig jaar NPG (2014) lees dat Ita de eerste
redacteur was van het in 1954 in het leven geroepen Pijpers Nieuws. Wie had dat beter gekund
dan Ita? Als ze een idee had, deelde ze dat met
velen, om het vervolgens zo goed mogelijk te
realiseren. Haar omgeving werd er wel eens moe
van, Ita zelf nooit. Tot op het laatst was ze actief.
Angelika uit Zwitserland schreef in een condoleance: ‘Ita war ein so lebensfroher Mensch und ich
hatte das Gefühl, dass sie auch noch in Immensee
herumgesprungen ist wie ein junges Reh‘.
Het is ondoenlijk om te beschrijven wat Ita voor

het Gilde – nationaal én internationaal – heeft
betekend. Als staflid, als bestuurslid, als redacteur, als speler in kwartetten, als regiovertegenwoordiger, als opleider. In de Woudkapel
memoreerde Titia al het feit dat Ita voor elke
deelnemer aan het 50-jarig jubileum een
mosterdpotje bakte. En dat voor vele nieuwe
gildekleinkinderen bekertjes werden gebakken
met hun naam erop.
Mijn eigen herinneringen aan Ita zijn vooral ingekleurd door de tijd waarin wij wekelijks – vanaf
1982 – repeteerden met het Furenokwartet. Ita
speelde op haar tenor, Truus ten Cate op de bas,
Joke Oosterhuis speelde alt en ik de sopraan.
Het waren intensieve jaren. We speelden steeds
beter samen, ook door de lessen die we hadden
van veel verschillende professionele blokfluiters.
Ik schreef hier ook al over bij het overlijden van
Truus: we gaven veel concerten, in het hele land.
In Groningen, Oosterhesselen, Wageningen,
Bilthoven, Leiden. Ook op feestjes en bij begrafenissen, in het Rosa Spierhuis, bij een stadhuisconcert in Weesp, zelfs in Muziekcentrum
Vredenburg. En tijdens internationale cursussen
in Zwitserland, Parijs, Engeland, Oostenrijk. We
reisden dan samen, deelden kamers. We praatten, lachten en genoten. We waren familie van
elkaar.
Voor Ita was een begrafenis niet compleet als
er geen bamboefluit werd gespeeld – zij zorgde
daarvoor. Tijdens de afgelopen jaarvergadering,
in maart van dit jaar, vroeg ze al aan
Corry en mij of wij bij de hare wilden spelen.
Later vroeg ze het ons per mail nog eens, met
regieaanwijzing – dat ze het prachtig zou vinden
als er bamboemuziek zou klinken, ‘[…]De opening
zou mooi kunnen zijn met “Arise”, de melodie, die
ik zo vaak heb gespeeld in vraag en antwoord.’
Zo geschiedde. We zullen nog heel vaak aan Ita
denken.
Ineke van Gelder
In memoriam
Ita was in alle opzichten een ambassadrice voor
de bamboefluit, in binnen- en buitenland. Zij had
dan ook vele bamboefluit-vrienden in het buitenland, die door Corry de Klepper op de hoogte
zijn gebracht van haar overlijden. Onderstaand
een verzameling onvertaalde reacties uit de ons
omringende landen.
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In memoriam Ita Kloos
“I am so very sad to hear about dear Ita. Please
pass on our heartfelt condolences from all who
knew and loved her in the British Guild. I was
very fond of Ita - as were very many people in
many Pipers’ Guilds. Her presence will be missed
by everyone who knew her.”
Rose
“Danke, ich habe die traurige Nachricht erhalten. Ita war für mich eine so liebe langjährige,
gute Freundin. Bei jedem internationalen Kurs
freute ich mich über ihr Dabeisein und ihre tollen
Workshops. Gerne behalte ich sie in besonderer
Erinnerung! Im Namen der österreichischen Gilde
möchte ich euch allen unser herzlichstes Mitgefühl zum Tode von Ita aussprechen!
Liebe Grüße aus Graz.”
Waltraut No.
“C’est avec beaucoup de tristesse que nous
venons d’apprendre le décès de Ita. Justement,
en juillet, pendant notre stage d’été et vendredi
dernier, nous avons joué ‘Pastourelle’( lors d’un
colloque auquel nous participions). Pour moi,
Ita c’était ‘Pastourelle’ et je joue avec un plaisir
toujours plus grand cette mélodie toute simple
mais tellement prenante. Tous les adhérents de
la Guilde Française se joigne à moi pour dire un
dernier adieu à Ita en jouant ‘Pastourelle’.
Toutes nos amitiés.”
Annie Ducloux
“Je suis personnellement désolé parce-que j’avais
participé plusieurs fois aux laboratoires de Ita et
elle m’a donné des bons renseignements pour
jouer de la forme meilleure sur la sonorité et
l’interprétation: j’étais très jeune quand dans ses
cours j’ai pris conscience de que jouer la flûte
n’est pas seulement faire les notes qui sont écrites, mais les jouer avec la juste beauté du son.
Quand nous sommes salués à Immensee, 2016,
le dernier jour, je ne pensais pas de ne pouvoir
plus la voire. Je savais qu’elle était agé mais pas
si tant...et elle a été de bonne santé au cours
International...
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A nom de toutes les gents de la Guilde Italienne
qui l’ont connue, je veux faire les condoléances
les plus sincères à vous et à tous les amis du
Pays Bas, qui ont perdu une grande flûtiste, une
grande musicienne et une professeure spéciale.
Avec sentiment, je dis “adieu Ita, merci pour ta
grande disponibilité et pour avoir rendu notre
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flûte de bambou toujour plus professionnel..! “ .
Romeo
“Ita und ich haben uns 1958 in Quatt kennengelernt - eine lange gemeinsame Zeit, wenn auch
nur auf Abstand, und immer Freude beim Wiedersehen. ich behalte Ita gerne im Herzen. Schön,
dass ihr sie liebevoll und mit Musik begleitet
habt, danke. Ganz liebe Grüße auch von Dieter.”
Ilse Benning
“Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar, alleen met je hart kun je goed zien.”
Dit citaat uit “De Kleine Prins” van Antoine de
Saint Exupéry stond bovenaan de rouwkaart
voor Ita Kloos-Marwitz.
In 1988 vond een vriendin dat ik eens wat anders
moest doen. Zij wist iemand bij wie je zelf een
fluit kon maken. Enkele anderen uit mijn omgeving leek dat ook wel aardig en zo kwamen we
met vijf mensen op de zolderkamer van mevrouw
Ita Kloos. We maakten veel en luidruchtig plezier.
Hoewel we allen richting de veertig gingen, gedroegen we ons als bakvissen op de middelbare
school. Ita Kloos liet zich een keer ontvallen dat
haar man aan tafel had gezegd: “Zouden ze vanavond weer zoveel lawaai maken?” Of we daarna
rustiger zijn geworden herinner ik me niet. Er
kwam een sopraan klaar en daarna nog een tenor
en een alt en een bas.

een lokale druppel in het vele dat ze gedaan
heeft voor het Nederlands Pijpersgilde en de
internationale bamboefluit-organisaties.
Ita was ook nauw betrokken bij het Schimmentheater op de Fluitzolder in Zeist. Ze benaderde
verschillende mensen, deed veel P.R.-werk,
musiceerde en vertelde bij alle voorstellingen:
zo’n tien à vijftien keer per jaar. Met veel enthousiasme werkte ze mee aan het ontwerpen en
uitdenken en maken van een nieuwe voorstelling.
Met gezwinde pas en tikkende hakken liep ze
voor ons uit naar de plaats van bestemming. Ita
was al ver in de zeventig toen ik haar - tot mijn
grote schrik - een vrij hoge ladder zag beklimmen om nog ergens een raampje te verduisteren.
En terwijl wij bezig waren met het opbouwen,
zorgde ze voor een dienblad met kopjes thee en
een versnapering.
Toen we hoorden over de verhuisplannen, zij en
haar man gingen naar Huize Het Oosten, zeiden
we tegen elkaar:”Zouden alle “oudjes” nu ook
een bamboefluit moeten maken?” Maar zo ver is
het helaas niet gekomen.
Bea Kloosterman

Ita vond het vanzelfsprekend dat er een ensemble werd gevormd: “De zeven Aatjes” vanwege
alle namen met een A. We oefenden wekelijks en
af en toe traden we op.
Ans Tol en ik vonden het moeilijk om de didactiek en de systematiek te doorgronden. Uit de
berg gereedschap moesten we de juiste vijl zien
te vinden. Ook de opbouw in de lesstof was voor
ons moeilijk te volgen. Wij hebben toen een
leergang gemaakt voor bouwen en musiceren. Ita
volgde dat belangstellend. Ze kwam wekelijks op
de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven
waar ik werkte, en waar ze ook zelf bouwde als
naschoolse activiteit. Ze hielp ons als dat nodig
was. Meer dan 200 leerlingen heeft zij “geïnstalleerd” na het voltooien van de 2-jarige cursus.
Ze was bij elk feest, bij elk concertje en bij elke
bijeenkomst waar de bamboefluit bespeeld werd.
Zij wist het door de bezieling in haar spel altijd
naar een hoger niveau te tillen. En dit is nog maar
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boekje van wordt gemaakt, vier keer per jaar,
jarenlang.

Uit het archief
Geboren in 1976 was ik misschien niet de meest
voor de hand liggende persoon om het Gildearchief te gaan beheren. Of misschien juist wel…
ten eerste is mijn zolder groot genoeg voor de
archiefdozen, ten tweede kan het archief nog
verscheidene jaren hier blijven bivakkeren, en
ten derde heb ik een gezonde interesse (mijn gezinsleden zouden het woord ‘gezond’ in deze zin
vermoedelijk willen betwisten) voor de geschiedenis, ook als ik daar zelf geen, of slechts beperkt
onderdeel van heb uitgemaakt.
Ita Kloos heb ik slechts tweemaal mogen ontmoeten, hoewel wij per mail wel regelmatig
contact hadden over BN-zaken. Het deed mij
vermoeden dat het BN haar na aan het hart lag.
Maar hoe na aan het hart precies, daar kwam ik
pas na haar overlijden achter. Zij was namelijk
een van mijn voorgangers als redacteur van het
BN. Of liever gezegd: mijn voornaamste voorganger, gedurende eenendertig (!) jaar.
Spittend in het archief van het BN, dat toen nog
PN heette (Pijpersnieuws), kom ik al die jaargangen tegen. Het alleroudste exemplaar stamt uit
maart 1952 en bestaat uit niet meer dan 1 A4’tje.
Erboven staat ‘Mededelingen aan de leden’,
alsmede het adres in Hilversum en het viercijferige telefoonnummer van de secretaresse, mw.
Cornelia Voûte, die in 1938 één van de oprichters
van het Gilde was.
Een jaar later, in 1953, heet dit blad met bestuursmededelingen ineens “Pijpersnieuws”. Het
eerste Pijpersnieuws dat in het archief aanwezig
is, verschijnt in september 1953 en wordt nog
steeds ondertekend door mw. Voûte. Het bevat
o.a. een aankondiging van een bijeenkomst in
Buitenzorg in Baarn, en een verslag van een internationale conferentie op 4 juni van dat jaar in
Lochem. “Een quartet, bestaande uit de dames:
J. van Hoboken en Mies Müller en de heren
Charles Havelaar en M. Winterink, speelde. Aan
de hand van een kleine tentoonstelling hield
Mies Müller in het Frans een causerie over doel
en werk van het Ned. Pijpersgilde.”
Het was een tijd van opbouw en bloei. Uit de
eerste PN’s blijkt dat er jaarlijks tientallen leden
bij kwamen en alleen al op 12 januari 1954 werden er acht nieuwe gezellen geïnstalleerd (waaronder Wim ter Burg). Om de contributie hoefde
men het niet te laten, die bedroeg 2 gulden voor
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leerlingen en 4 gulden voor meesters en gezellen.
Vermeerderd met 10 cent portokosten voor het
opsturen van de lidmaatschapskaart. Studenten
halve prijs.
Dit luttele bedrag was voor menigeen echter
blijkbaar niet luttel genoeg, gezien de herhaalde
aansporingen tot betaling: ‘Wilt allen medewerken onnodige portokosten voor aanmaningen te
vermijden’.

Tot 1985. In het decembernummer van dat jaar is
te lezen dat Ita al haar functies binnen het Gilde,
dus ook het redacteurschap van het PN, neerlegt.
‘Elk mens heeft op z’n tijd een stuk bezinning
nodig en moet daar ruimte voor vrijmaken,’ zo
lezen we in het voorwoord. En dus wordt er een
nieuwe redactie gezocht: drie man sterk (Jacqueline van der Jagt, Lies Muller en Rik Bouma), om
het werk van Ita voort te zetten.

De naam Ita Kloos als redacteur van het PN kom
ik voor het eerst tegen op 1 maart 1955. Het PN
van die datum is meteen het dikste tot dan toe
en er is voor het eerst een nietje nodig om de
twee blaadjes van het PN aan elkaar te nieten.
Het PN bevat een verslag van de Gezellendag op
30 december 1954. Er kwamen die dag 17 gezellen bij elkaar in Amsterdam om zich ‘s ochtends
te buigen over de moeilijkheden bij het bouwen
van de extended-fluit - iets dat toen nog in de
kinderschoenen stond - en ‘s middags de blaastechniek te verbeteren en samen te spelen o.l.v.
Truus ten Cate en Mies Müller.

En het werk werd voortgezet, en er volgden nog
vele fraaie PN’s, en later BN’s. Het werk wordt
nog altijd voortgezet, ook nu Ita nog slechts van
daarboven over mijn schouder kan meekijken. Ik
zal dit artikel dan ook besluiten met het nemen
van een foto van die hele stapel PN’s, eenendertig jaargangen, van 1955 tot en met 1985. Mijn
koffiekopje - een onmisbaar attribuut op een
redactieadres - dient als referentiekader voor de
hoogte van de stapel.

Even verderop staat een oproep voor de komende Paascursus:
“Ook dit jaar wordt er weer op “De Vonk” (voor
velen al een bekende klank die aangename
herinneringen oproept) een cursus gegeven in de
week na Pasen. Vertel er in Uw omgeving van!
Ingesloten vindt u de circulaire. Gezien de grote
opkomst op onze Kerstcursus, verwachten we
ook voor deze cursus weer veel aanmeldingen.
Geeft u zich dus zo spoedig mogelijk op.”
Elders in dit blad vindt u een al even enthousiaste
aankondiging voor de Lentecursus van 64 jaar
later, een cursus die hopelijk even succesvol zal
zijn als in 1955, getuige het verslag in het PN van
juni van dat jaar: “Rondom ‘de Vonk’ vertoonden
de bollenvelden nog weinig enthousiasme om tot
bloei te komen, daarbinnen echter heerste gedurende onze Paascursus een ongekende geestdrift,
die z’n stimulans vond in de bezielende leiding
van Mies Müller en Ita Kloos-Marwitz, het leerrijke samenspel en de genoeglijke sfeer tijdens de
maaltijden”.
Jaren gaan voorbij. Er verandert veel in de wereld. Er verandert ook veel in het NPG, maar Ita
Kloos blijft, naast al haar andere bijdragen aan
het Gilde, het PN redigeren. Er komt steeds meer
kopij binnen, zo veel dat er vanaf 1962 een mooi

Jeroen Zijlstra

Jaarvergaderingsweekend (jeugd)
Jeugdactiviteiten tijdens
Jaarvergaderingsweekend

NIEUW --- NIEUW --- NIEUW--- !!
Tijdens het komende jaarvergaderingsweekend
op 16 en 17 maart zal er, bij voldoende interesse,
een apart programma voor de jeugd georganiseerd worden.
Eten, drinken en overnachten doen we samen
met de volwassenen die deelnemen aan het
jaarvergaderingsweekend. Op ons programma
staan: muziek maken, spellen doen en vrije tijd
met elkaar hebben op een eigen plek.
Een leuke kans om elkaar te ontmoeten buiten
de zomercursussen om! Vrienden en vriendinnen
zonder bamboefluit zijn ook welkom.
Leeftijd: 10 jaar tot ongeveer 18 jaar
Plaats: het ABK-Huis in Hall en de naastgelegen deel (meer info over de locatie
vind je in het hoofdartikel over het
Jaarvergaderingsweekend)
Kosten: € 70
Info:
Maaike Feijten (en opgeven)
Mail:
secretariaat@bamboefluiten.nl
Tel:
06 26794228 (appen kan ook)
Geef je op vóór 15 februari, dan gaan we er een
superweekend van maken!
NB de jongerenprijs van € 35 die bij het jaarvergaderingsweekend vermeld staat is voor studenten die met de volwassenenactiviteiten meedoen. Voor de jongeren moet een aparte ruimte
gehuurd en muzikale leiding betaald worden.
Daarom is de prijs gelijk aan die voor de volwassenen, € 70,-.
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Jaarvergaderingsweekend (volwassenen)
Het jaarvergaderingsweekend is dit jaar op 16 en
17 maart 2019, in Hall (bij Eerbeek)
Tijdens dit weekend speciale aandacht voor ons
80-jarig jubileum. We zullen aan de slag gaan
met een muziekproject dat door Renilde Duif is
samengesteld. Later in het jaar zal hieraan nog
op diverse plekken in het land worden vormgegeven. Deelnemers aan het weekend kunnen
hierbij opnieuw aansluiten. Elders in dit BN meer
informatie over dit bijzondere muziekproject.
In het weekend zal worden gemusiceerd op 2
niveaus, en er zal worden gezongen.
De meest gevorderde spelers gaan aan de slag
met ‘De ezel en de ezeldrijver’, gearrangeerd
voor bamboefluiten door Renilde, en met enkele
‘Karakters’ van Wim Burghouwt.
De anderen gaan aan de slag met de liedbewerkingen uit het verhaal ‘Isidoor’ en waarschijnlijk
ook met een enkel ‘Karakter’. In ‘Isidoor’ zijn partijen voor beginnende bamboefluiters te vinden,
daarnaast liedjes die gezongen kunnen worden,
maar ook hier en daar wat lastiger begeleidingspartijen.
Kortom: eenieder kan muzikaal iets van zijn of
haar gading vinden, dit weekend!
Plaats
We bivakkeren dit keer in Natuurvriendenhuis
‘ABK-huis’ aan de Hallseweg 12, 6964 AM Hall (bij
Eerbeek) Er zijn voornamelijk tweepersoonskamers en enkele drie en vierpersoonskamers. Er
zijn wastafels op de kamer, douche en toilet zijn
op de gang. Het huis is goed toegankelijk voor
rolstoelen.
Lakens, slopen en handdoeken dienen zelf meegenomen te worden. De bedden zijn voorzien van
kussens en dekbedden. Ook als je een slaapzak
gebruikt, moet je het bed voorzien van een
onderlaken en een sloop. Een linnen-set is desgewenst te huur voor € 7,-. Dit bedrag moet ter
plekke contant worden afgerekend. De slaapkamers moeten zondag om 10 uur leeggeruimd zijn.
Wil je meer weten over het huis? https://abkhuis.
nivon.nl.
Dit jaar bestaat ook de mogelijkheid om reeds de
vrijdagavond vóór het weekend te arriveren.
Je kunt dan vanaf 7 uur ’s avonds terecht.
Kosten voor de extra overnachting + ontbijt bedragen € 30. Dit bedrag wordt ter plekke contant
afgerekend. Ben je Nivon-lid, dan kun je op vertoon van je lidmaatschapskaart € 5,- korting krij-
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gen op deze extra nacht. Voor de tweede nacht
geldt geen extra korting, we krijgen namelijk als
Gilde al een groepskorting.
Bereikbaarheid met het OV
Buurtbus 504 vanaf station Zutphen stopt voor
de deur.
Laatste reismogelijkheid op vrijdag 20:03 uur.
Eerste reismogelijkheid op zaterdag: 10:03, aankomst 10:19
Op zondag rijdt de buurtbus niet, we organiseren
een pendeldienst naar Dieren.
Bereikbaarheid per fiets
Op station Dieren of zo je wilt, Apeldoorn of
Zutphen kun je een OV-fiets huren.
Bereikbaarheid met de auto
Automobilisten kunnen hun tomtom gebruiken.
Kosten
Aan het deelnemen alleen aan de jaarvergadering zijn geen kosten verbonden. Wel even
opgeven dat je aanwezig zult zijn! De agenda vind
je onderaan dit artikel.
Het weekend kost € 70,- per persoon (€ 35,- voor
jongeren), één losse dag kost € 35,-.
Er is een enkele éénpersoonskamer beschikbaar,
in overleg, de toeslag bedraagt € 15,- (dit bedrag
wordt ter plekke contant afgerekend).
Je kunt ook overnachten in je eigen caravan, die
je dan op het naastgelegen kampeerterrein mag
plaatsen… In dat geval kost het weekend € 60,-.
In gevallen waarin de prijs een bezwaar is, kan
reductie worden aangevraagd (schriftelijk bij de
penningmeester).
Reiskosten: houd ze zelf laag! Rijd bijvoorbeeld
met elkaar in de auto, combineer kaartjes met
de trein, maak gebruik van een weekendretour,
e.d. Mochten de reiskosten een groot probleem
vormen, dan kan het Gilde bijspringen in de gemaakte reiskosten boven € 12,50 (berekend naar
openbaar vervoer tweede klasse).
Aanmelden en betalen
Opgeven d.m.v. bijgevoegd inschrijfformulier (dan
ontvang je geen bevestiging van je inschrijving)
Aanmeldingsformulieren graag uiterlijk drie weken voor het weekend opsturen.
Liever nog ontvangen we je aanmelding digitaal
via www.bamboefluiten.nl
LET OP: er is daar geen ruimte om je aan te

Jaarvergaderingsweekend (volwassenen)
melden voor de vrijdagavond. Wil je op vrijdag
komen, gebruik dan één van de telefoonnummervelden voor de mededeling: vrijdag
Deelnemers die zich later dan twee weken voor
het weekend aanmelden, lopen het risico dat er
geen plaats voor hen geregeld kan worden.
Betaling door gelijktijdige overschrijving van het
verschuldigde bedrag op rekening
NL60 INGB 0003 5036 47 t.n.v. Ned. Pijpersgilde
Kursuskommissie.
Je inschrijving is pas definitief als je ook betaald
hebt.
Meenemen
Muziekstandaard, bamboefluiten, linnengoed en
toiletgerei, de bladmuziek van Karakters en van
Isidoor (voor zover al in je bezit (deze muziek is
ook op het weekend te verkrijgen), dit BN met
de agenda. De notulen van de vorige jaarvergadering kun je via de website downloaden en zelf
uitprinten.
Verder:
Er wordt een Ezel-tentoonstelling georganiseerd.
Neem dus je kunst-uitingen met ezeltjes mee en
lever ze in bij aankomst!
Je kunt er zelfs een leuke prijs mee winnen!
Inlichtingen
Voor vragen over dit weekend kun je terecht
bij Atie Nunnink, anunnink@xs4all.nl, tel 0104519644
Programma zaterdag
Vanaf 10.00 uur aankomst, koffie/thee,
		
kamer zoeken
10.30 – 11.00 uur zingen
11.00 – 12.15 uur spelen in 2 groepen
12.30 – 13. 30 uur maaltijd
14.00 – 17.30 uur jaarvergadering
18.00 – 19.30 uur maaltijd, aansluitend koffie
19.45 – 21.00 uur Ezeltjesfeest
Programma zondag
Vanaf 8.00 uur
lopend ontbijt, wandelen
10.00 uur
koffie/thee
10.30 – 12.00 uur spelen in groepen
12.15– 13.15 uur broodmaaltijd
13.30 – 14.30 uur spelen in groepen
14.30 uur
thee/koffie
15.00 – 15.30 uur presentatie “Isidoor”
Aansluitend
vertrek

Agenda Jaarvergadering NPG op 16 maart 2019,
14.00u - 17.30u
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de algemene ledenvergadering
d.d. 17 maart 2018 (zie ledenpagina website,
NPGleden, ww. 2018bamboeinfo)
4. Jaarverslag 2018
5. Financieel verslag 2018
6. Verslag van de financiële controlecommissie
over boekjaar 2018
7. Benoeming van de financiële controlecommissie voor 2019
8. Werkplan van het bestuur voor 2019
9. Aangepaste begroting 2019 en voorlopige
begroting 2020
10. Vaststelling van de contributie voor 2020
11. Bestuursverkiezing
12. Werkprogramma van de diverse commissies
en werkgroepen
13. Rondvraag
14. Sluiting
Toelichting op de agenda
De stukken die genoemd zijn onder de punten
4, 5 en 6 van de agenda zullen vooraf per e-mail
worden toegestuurd.
Mensen die niet over e-mail beschikken en
vooraf de notulen, het jaarverslag en de financiële stukken willen inzien kunnen onze secretaris
bellen: Maaike Feijten, 0342-491619. Zij zal dan
de stukken per post toesturen. Op de vergadering
zelf is een aantal uitgeprinte exemplaren van de
stukken beschikbaar.
Ad 11: Aan de beurt om af te treden zijn Clara
Mak en Hans Sluijs, die na 9 jaar penningmeesterschap niet meer verkiesbaar is. Voor Hans
Sluijs heeft het bestuur Lisette Kluck bereid
gevonden om zijn taak over te nemen. Zij liep het
afgelopen jaar al mee om zich in te werken voor
deze functie. Clara Mak stelt zich niet meer verkiesbaar. Het bestuur heeft Helma Ruyssenaars
bereid gevonden om haar plaats 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.
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Impressie ‘Start’ en Ensembleweekend
Op een bijzonder regenachtige zondagmiddag
in september werd er traditiegetrouw afgetrapt
voor het bamboefluit-seizoen 2018-2019.
En in een heel wat minder regenachtig weekend
in november kwamen diverse ensembles traditiegetrouw bijeen in Steenwijk om gecoacht te
worden en lekker samen te eten.
Omdat een foto meer zegt dan duizend woorden,
vindt u hier een impressie in foto’s van beide
bijeenkomsten.

Kom naar de Lentecursus
Wiewaarwatwanneer?
Start:
zondag 28 april eind van de middag.
Einde: zaterdag 4 mei eind van de ochtend.
Mogelijkheid tot verlengen tot
zondag 5 mei.
Leeftijd: Vanaf 6 jaar onder begeleiding.
Vanaf 16 jaar zelfstandig.
Org.:
Jeroen Zijlstra en Corry de Klepper
Email: jeroenzijlstra76@gmail.com
Plaats: Nivonhuis Allardsoog,
Jarig van der Wielenwei 42
9343 TC Een-West
De locatie
De laatste jaren organiseert het NPG met groot
succes jaarlijks een cursus in de meivakantie.
In het verleden vond deze cursus vaak in het
Limburgse Baarlo plaats. Vorig jaar zijn we voor
het eerst uitgeweken naar het prachtige, weidse
landschap in de buurt van het drieprovinciënpunt
Groningen-Friesland-Drenthe.
Wat is er allemaal te doen?
Tijdens de Lentecursus is er voor elk wat wils.
Beginners die hun eerste fluit willen bouwen,
zijn van harte welkom, maar ook voor gevorderden die bijzondere fluiten willen bouwen, en/
of aan hun speltechniek willen werken, is er een
interessant aanbod. Er is ruimte voor aanstaande
gezellen die aan hun opleiding willen werken,
maar ook voor ervaren of niet zo ervaren fluiters
die lekker samen willen musiceren. Ook mensen
die niet of slechts gedeeltelijk aan het cursusprogramma willen meedoen, zijn welkom.
Kortom, als je al van plan was te komen: neem
je (klein)kinderen mee en draag bij aan hun
toekomstige gezonde verslaving aan het fluiten bouwen. Of neem (doorhalen wat niet van
toepassing is) je collega’s, je ouders, je buren, je
kwartetgenoten en/of je partner mee.
Voor de mensen die al eens eerder zijn geweest:
de cursus duurt een dag langer dan in voorgaande jaren, namelijk tot zaterdag in plaats van
tot vrijdag. Er is, evenals vorig jaar, de mogelijkheid om een dag langer te blijven en op zaterdagavond deel te nemen aan een bescheiden
dodenherdenking.
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Het aanbod zal minimaal bestaan uit: bouw- en
reparatieateliers, speelgroepen op alle niveaus,
coaching in ensemblespel, individuele coaching

naar behoefte, een opleidingsklas voor aanstaande (basis)gezellen en diverse workshops.
Er wordt een excursie georganiseerd, voor de
kinderen is er een speciaal kinderprogramma, en
zoals gebruikelijk starten we elke dag met Groot
Samenspel en sluiten elke dag af met koor.
Heb je speciale wensen mbt het programma? Of
heb je een bijzondere vaardigheid die je in de
vorm van een workshop aan wil bieden aan je
lentecursusgenoten? Laat het ons weten! Jouw
leerwensen staan centraal tijdens deze week.
Dit jaar is het thema: “Kleur”. Diverse activiteiten gedurende de week zullen in het teken van
dit thema staan, maar er is ook volop ruimte
voor eigen inbreng op dit gebied, zodat we er
met z’n allen een kleurrijke week van maken.
Gedurende de week zal in het Groot Samenspel
en in diverse speelgroepen het stuk ‘The Pied
Piper of Hamelin’ van Betty Roe op de lessenaar
staan, een groot meerdelig werk voor bamboefluiters, zangers en mimespelers. Net als vorig
jaar is er ook weer de mogelijkheid om met een
groot gezelschap een arrangement van een groot
klassiek werk in te studeren onder leiding van de
arrangeur Renilde Duif, dit jaar wordt dat ‘De Vier
Jaargetijden’ van Vivaldi.
En wat kost dat dan allemaal?
De kosten bestaan uit twee gedeelten:
1) Verblijfskosten
2) Cursuskosten.
Wie niet aan het programma deelneemt, betaalt
alleen de verblijfskosten in het Nivonhuis. Er zijn
één-, twee- en vierpersoonskamers en er is een
slaapzolder.
Wie geheel of gedeeltelijk aan het programma
deelneemt, betaalt daarbovenop de cursuskosten. Maaltijden zitten bij de verblijfskosten
inbegrepen. Kosten voor de bar, voor het bamboe
als je een nieuwe fluit gaat maken, en voor de
eventuele extra nacht van 4 op 5 mei, worden
tijdens de cursus contant afgerekend.
1) De standaard verblijfskosten zijn € 299 per
persoon. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:
· Een tweede gezinslid betaalt €229, mits de
gezinsleden een kamer delen. Een derde
gezinslid betaalt, onder dezelfde voorwaarde,
€189, een vierde en verder €149.
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reparatieateliers, speelgroepen op alle niveaus,
coaching in ensemblespel, individuele coaching

naar behoefte, een opleidingsklas voor aanstaande (basis)gezellen en diverse workshops.
Er wordt een excursie georganiseerd, voor de
kinderen is er een speciaal kinderprogramma, en
zoals gebruikelijk starten we elke dag met Groot
Samenspel en sluiten elke dag af met koor.
Heb je speciale wensen mbt het programma? Of
heb je een bijzondere vaardigheid die je in de
vorm van een workshop aan wil bieden aan je
lentecursusgenoten? Laat het ons weten! Jouw
leerwensen staan centraal tijdens deze week.
Dit jaar is het thema: “Kleur”. Diverse activiteiten gedurende de week zullen in het teken van
dit thema staan, maar er is ook volop ruimte
voor eigen inbreng op dit gebied, zodat we er
met z’n allen een kleurrijke week van maken.
Gedurende de week zal in het Groot Samenspel
en in diverse speelgroepen het stuk ‘The Pied
Piper of Hamelin’ van Betty Roe op de lessenaar
staan, een groot meerdelig werk voor bamboefluiters, zangers en mimespelers. Net als vorig
jaar is er ook weer de mogelijkheid om met een
groot gezelschap een arrangement van een groot
klassiek werk in te studeren onder leiding van de
arrangeur Renilde Duif, dit jaar wordt dat ‘De Vier
Jaargetijden’ van Vivaldi.
En wat kost dat dan allemaal?
De kosten bestaan uit twee gedeelten:
1) Verblijfskosten
2) Cursuskosten.
Wie niet aan het programma deelneemt, betaalt
alleen de verblijfskosten in het Nivonhuis. Er zijn
één-, twee- en vierpersoonskamers en er is een
slaapzolder.
Wie geheel of gedeeltelijk aan het programma
deelneemt, betaalt daarbovenop de cursuskosten. Maaltijden zitten bij de verblijfskosten
inbegrepen. Kosten voor de bar, voor het bamboe
als je een nieuwe fluit gaat maken, en voor de
eventuele extra nacht van 4 op 5 mei, worden
tijdens de cursus contant afgerekend.
1) De standaard verblijfskosten zijn € 299 per
persoon. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:
· Een tweede gezinslid betaalt €229, mits de
gezinsleden een kamer delen. Een derde
gezinslid betaalt, onder dezelfde voorwaarde,
€189, een vierde en verder €149.
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Kom naar de
Lentecursus
·

·
·

Neem je geen gezinslid mee maar ben je
wel bereid een kamer met één of meerderen
te delen, dan geldt een korting van €35. Je
kunt van tevoren aangeven met wie je een
kamer wilt delen.
Er geldt een vroegboekkorting van €30 per
persoon bij boeking en betaling vóór 15
februari.
Niet-leden betalen een toeslag van €35.
Indien je bij het aanmelden direct contribuant
van het NPG wordt, betaal je de ledenprijs.

2) De cursuskosten zijn:
· €99 voor het hele pakket
· €60 voor het kinderprogramma (t/m 16 jaar)
· €15 voor deelname aan alleen koor of orkest
Stafleden
Stafleden betalen de deelnemersprijs en krijgen
een vergoeding op basis van het aantal gegeven
lessen en workshops.
Wees er snel bij!
Het aantal bedden in het Nivonhuis is beperkt, en
vol is vol. Ga dus snel naar www.bamboefluiten.
nl, schrijf je in en profiteer tot half februari van
de vroegboekkorting.
Jeroen Zijlstra en Corry de Klepper

Landelijke
samenspeldag
Op zondag 28 oktober was er een samenspelmiddag voor bamboefluiters in de Meerklankschool
in Zeist, georganiseerd door het Nederlands
Pijpers Gilde (NPG). Maar liefst 18 bamboefluiters pakten de kans om daar samen te spelen.
Voor mij was dit - na bijna 10 jaar bamboefluiten
- mijn eerste ervaring met het NPG.
Om dat laatste mocht ik wel even op de tafel
staan, meende een van de aanwezigen. Dirigente
Ineke van Gelder was verbaasd dat er zoveel
onbekende gezichten mét flink gevulde bamboefluit-tassen aanwezig waren. Met 6 leden van het
Fluitzolder-ensemble waren we dan ook goed
aanwezig.
Ineke van Gelder leidde ons vrolijk door de
stukken, onder andere het prachtige Luxuria en
Superbia van Wim Burghouwt. Met Evening rise,
Traditional Native Americans; Intermezzo van
Mendelsohn; Bourrée1 van Händel en 2 wiegeliedjes hadden we een afwisselend programma.
Met ons ensemble van 9 personen is het een
groot genoegen om samen te spelen. Dat plezier
- zo mogelijk - verdubbelde met 18 bamboefluiters.
Fetsje Luimstra
Dit artikel verscheen eerder in het blog van de
Fluitzolder, www.fluitzolder.blogspot.com
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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

Website

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

Secretaris

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

Archief

2e Secretaris

Clara Mak
Gildemeestersplein 1101
6826 LX Arnhem
T: 06-14045163
E: claramak96@gmail.com

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

Fotoarchief

Rina Teuben-Naber
Nijenheim 21-16
3704 AK Zeist
T: 030-695 61 35
E: rinateubennaber@ziggo.nl

Gildewinkel

Renilde Duif
Dijkstreek 2
9811 TC Enumatil
T: 0594 504753
OOST
Overijssel, Flevoland
Gelderland-Oost
Corrie van ‘t Spijker
P. Van Anrooylaan 9
6952 CW Dieren
T: 0313-416 863

Waar?				
Wieringen			
Hall (Brummen)			
Allardsoog			
St. Odiliënberg			
Batenburg			
Biezenmortel			

Wanneer?
22 - 24 februari 2019
16 - 17 maart 2019
28 april - 4 mei 2019
20 - 27 juli 2019
27 juli - 3 augustus 2019
16 - 17 november 2019

Regio
WEST
Noord-Holland
Zuid-Holland
Brigit de Klerk
Kloppersingel 103
2021 CT Haarlem
T: 023-5335709
Wil van den Berg
Kleine Vinkstraat 36
2912 AG
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-315 336
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
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
Wilma Stultiëns
Schaapsweg 25
6077 CD St. Odiliënberg
T: 0475-533 332
Nicolette Blom
Rooseveltlaan 39
4463 GL Goes
T: 0113-223 822

Commissies
Muziekcommissie

Voor meer informatie: zie verderop in dit BN, of bekijk de activiteitenfolder of www.bamboefluiten.nl.
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Anneke Swaak
Aart v.d. Leeuwlaan 10
9721 TG Groningen
T: 050-526 15 60

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

Activiteiten 2018-2019
Wat?					
Winterbouwcursus			
Jaarvergaderingsweekend 2019		
Lentecursus				
Muziekvakantieweek zomer		
Muziekvakantieweek zomer		
Studieweekend ensemblespel		

NOORD
Groningen, Friesland
Drenthe

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
Truus Siddré
P. van Anrooylaan 5
6952 CW Dieren
T: 0313-416 650
tsiddre@hotmail.nl

Internationale
Contacten

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

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
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