
         
       
 

 
NIEUWSBRIEF januari 2023 
 
 
Beste allemaal!  
 
Hierbij ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief van dit nieuwe kalenderjaar; 
 
 
Terugblik naar 2022 
Het is een mooi jaar geweest. Vol enthousiasme wordt er muziek gemaakt tijdens de 
lessen dwarsfluit en traverso, Muziek Ontdekken en Muziekbeleving. 
Ieder op eigen wijze, met eigen talenten, interesses en kwaliteiten.  
 
Hoogtepunten in 2022 waren de voorspeelavond, sinterklaasconcert, de concerten van ’t 
Ansámbol en concerten van het orkest bij Thebe Elisabeth, maar ook heel bijzonder en 
waardevol zijn jullie eigen concerten bij diverse harmonieën, kerstvieringen, op school en 
andere plaatsen!  
 
Ook in 2023 wens ik je een mooi, ontspannen, gezond en muzikaal jaar toe, waarbij je op 
jouw manier kunt blijven musiceren en je hierbij ook altijd hulp mag vragen tijdens de 
lessen en repetities! 
 
Vervanging tijdens ziekte 
Helaas kwam er flink griepvirus langs waardoor een aantal lessen in november en 
december vervangen moesten worden. Gelukkig was Babs bereid deze lessen over te 
nemen. Mochten er ervaringen (positief/minder positief) die je wilt delen m.b.t. de 
vervanging, geef het dan gerust door. Dat kan helpend zijn indien er zich onverhoopt nog 
eens zo’n situatie voordoet. 
 
Sinterklaasconcert 
Op 30 november speelden vijf cursisten mee met het sinterklaasconcert bij de 
Bibliotheek. Samen met viool- en pianoleerlingen werd het een heel sfeervol concert, met 
sinterklaasmuziek en een sinterklaasverhaal. 
Een mooie jaarlijkse traditie, die eindelijk weer met publiek kon plaatsvinden! 
Dankjewel fluitisten die mee hebben gespeeld! 
 
Expositie Atelier’78 en Kerstconcert Heemkundige Kring 
’t Ansámbol verzorgde maar liefst twee optredens in het najaar. 
In oktober gaven we een optreden bij de expositie-opening van Atelier ’78. Hierbij werd 
ook een combinatie gemaakt door leden van Atelier te laten tekenen op muziek, waarbij ’t 
Ansámbol muziek speelde in verschillende stijlen.  
 
Tijdens de Kerstviering van de Heemkundige Kring op 22 dec. verzorgde ’t Ansámbol een 
concert van maar liefst 40 minuten kerstmuziek. 
In zeer korte tijd had iedereen de noten heel goed onder de knie en werd er een heel 
sfeervol programma neergezet. Chapeau aan de fluitistes! Het concert is met heel veel 
enthousiasme ontvangen. 
 



 
 
Vooruitblik 2023 
 
Workshops Sjors Creatief 
Aanstaande vrijdag is er workshop dwarsfluit  via Sjors Creatief. 
Mocht je geïnteresseerden weten, geef het hen dan zeker even door. Er kan nog worden 
ingeschreven.  
De workshop vindt plaats in lokaal 2015 bij CC Jan van Besouw, van 14.00-14.45 uur. 
 
Ook in maart is er tijdens de landelijke Kindermuziekweek via Sjors Creatief een workshop 
Muziek Ontdekken en workshop Dwarsfluit.  
Je kunt inschrijven via: https://www.sjorssportief.nl/activiteit/282347/dwarsfluit of 
https://www.sjorssportief.nl/activiteit/282348/muziek-ontdekken 
 
Ansambol start blok 2 
Speel je fluit of heb je ooit fluit gespeeld? 
’t Ansambol is een dwarsfluitensemble voor volwassenen.  
Er wordt gerepeteerd in blokken van 10 repetities op vrijdagavond, veelal om de week.  
Wil je meedoen? We starten met het nieuwe blok op vrijdag 10 februari om 19.45-20345 
uur. Locatie lokaal 2017 CC Jan van Besouw. 
Gewoon een keertje meedoen om uit te proberen, mag natuurlijk ook. 
Ook als je je oude hobby graag weer wilt oppakken, is ’t Ansámbol heel geschikt om 
laagdrempelig en in een hele fijne groep te starten. 
Informatie over ’t Ansámbol vind je op de site: https://flondermuziek.nl/lessen/ 
 
Concert Quartextra 
 
Zondag 29 januari verzorgt barokensemble Quartextra een concert in de kapel van CC 
Jan van Besouw. Aanvang is  11.00 uur. 
 

Quartextra bestaat uit: 
 
Maartje van den Boom-Coppes: blokfluiten 
Odette Kolen- vd Korput: traverso 
Ramon van den Boom: clavecimbel 
Guus van der Heijden: viola da gamba 

 
Op het programma staan werken van o.a. Telemann en C.Ph.E. Bach. 
De muziek wordt gespeeld op authentieke instrumenten, dus zoals het in de baroktijd ook 
écht geklonken heeft. 
De dwarsfluitpartij wordt dus op traverso, de voorloper van de dwarsfluit, gespeeld. 
Vind je het leuk om te komen luisteren? Je bent van harte welkom. 
Kaartverkoop via CC Jan van Besouw. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis. 
https://janvanbesouw.nl/voorstelling/barokensemble-quartextra/ 
 
Boekentip 
Kijk ook eens bij de bibliotheek in Goirle of de Lochal. Ze hebben daar veel leuke 
fluitboeken. Leuk om weer eens iets anders te spelen en je kunt ze bij vragen ook 
meenemen naar de les. 
 
  

https://www.sjorssportief.nl/activiteit/282347/dwarsfluit
https://www.sjorssportief.nl/activiteit/282348/muziek-ontdekken
https://flondermuziek.nl/lessen/
https://janvanbesouw.nl/voorstelling/barokensemble-quartextra/


Fluitfestival Adams 
Dit jaar vindt het jaarlijkse fluitfestival bij Adams plaats op 21-23 april. 
Er is een beurs waar je alles op het gebied van dwarsfluit kunt kopen, je kunt er de 
nieuwste dwarsfluiten uitproberen en er zijn workshops en concerten.  
https://www.adams-music.com/festivals/16th_international_adams_flute_festival 
 
 
Planning 2022-2023 
De meest actuele planning m.b.t. lesdagen, vakanties en activiteiten vind je in het laatste 
blad van deze nieuwsbrief. 
 
Stichting Leergeld  
Voor het volgen van lessen via Flonder Muziek kun je mogelijk in aanmerking komen voor 
ondersteuning via Stichting Leergeld. De contactpersoon van Stichting Leergeld zal dit 
mee beoordelen.  
 
Plan C 
Wie niet in aanmerking komt voor ondersteuning van Stichting Leergeld komt mogelijk 
wel in aanmerking voor een tegemoetkoming van 50% van het lestarief vanuit Stichting 
Plan C. Voor meer informatie kun je kijken op de website: www.plancgoirle.nl 
Dit tarief blijft ook dit cursusjaar beschikbaar. 
 
Activiteiten: 

Vrijdag 13 januari Workshop dwarsfluit (Sjors creatief) 

 14.00-14.45 – Jan van Besouw 

 

Woensdag 29 maart Workshop Muziek Ontdekken (Sjors creatief) 

 14.00-14.45 uur – Jan van Besouw 

 

Vrijdag 31 maart Workshop dwarsfluit (Sjors creatief) 

 14.00-14.45 – Jan van Besouw 

 

Vrijdag 30 juni 2023 Voorspeelavond  

 19.00 uur Kapel Jan van Besouw 

 
 

https://www.adams-music.com/festivals/16th_international_adams_flute_festival
http://www.plancgoirle.nl/


Planning schooljaar 2022-2023 
Hieronder vind je de planning van de lessen van dit schooljaar.  
 

Bijzondere data  
Vrijdag 21 oktober; lessen worden verplaatst naar woensdag 19 oktober 2022 
Vrijdag 7 juli; lessen na 17.30 worden o.v.b. verplaatst naar woensdag 5 juli of vrijdag 14 
juli. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Start cursusjaar 5 september 2022 
Herfstvakantie 21 t/m 30 oktober 2022 
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 18 t/m 26 februari 2023 
Tweede Paasdag 10 april 2023 
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023 
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 
Zomervakantie 17 juli 2023 
  

LESDATA 
 DINSDAG 

Locatie Molenstraat 
VRIJDAG 
Locatie Jan van Besouw 

September 2022 6-13-20-27  9-16-23-30 
Oktober 2022 4-11-18 7-14-19! 
November 2022 1-8-15-22-29 4-11-18-25 

December 2022 6-13-20 2-9-16-23 
Januari 2023 10-17-24-31 13-20-27 

Februari 2023 7-14-28 3-10-17 

Maart 2023 7-14-21-28 3-10-17-24-31 

April 2023 4-11-18 7-14-21 

Mei 2023 9-16-23-30 12-19-26 

Juni 2023 6-13-20-27 2-9-16-23-30 

Juli 2023 4 7; let op avondlessen 
verplaatst o.v.b. 

DATA ’t ANSAMBOL 
Locatie Jan van Besouw 
BLOK 1 BLOK 2 

9-23 september 10 februari 
30 sept. optreden 3-17-31 maart 
7-14 oktober 14 april 

4-18 november 12-26 mei 

2-16 december 9-23 juni 

13-27 januari 30 juni concert 
 7 juli ovb verplaatst naar 5 of 14 

juli 


