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Van het bestuur 

 

 
Sponsorwerving 
 
Begin 2013 is een sponsorbeleidsplan vastgesteld door de algemene 
ledenvergadering van de vereniging. Het plan is destijds met een 
begeleidende brief uitgereikt aan alle leden met het verzoek 
sponsors te werven. Hiervan is niets terecht gekomen en heeft 
slechts 1 sponsor opgeleverd. 
 
Omdat het aantal sponsors in de loop van de jaren is gezakt van 52 
naar 26 was het volgens het bestuur wenselijk actie te ondernemen 
om het aantal sponsors uit te breiden. 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering 2015 is een voorstel van het 
bestuur aangenomen om bijna 100 bedrijven in de dorpen 
Geersdijk, Wissenkerke en Kamperland te benaderen met het 
verzoek Apollo te gaan sponsoren. Aan deze bedrijven is een brief 
met brochure toegezonden met een overzicht van de 
sponsormogelijkheden. 
 
Achttien leden van de vereniging hebben vervolgens de bedrijven 
gebeld om een reactie op ons verzoek te vernemen. 
 
Het resultaat ? 
Tot op heden hebben 14 bedrijven positief op ons verzoek 
gereageerd. Hierover zijn we uiterst tevreden. 
In Even Uitblazen van juli as volgt nadere informatie. 
 
De penningmeester 
Kees de Smit   

  



 

 
Jeugdbestuur 

 

 

 

 

Hallo beste (jeugd)leden, 

Het is alweer juni, en de schoolvakantie komt met iedere dag 

dichterbij. Het jeugdbestuur is ook  niks groots meer van plan vóór 

de zomervakantie, maar na de zomervakantie zullen er veel leuke 

activiteiten plaatsvinden. Natuurlijk kan je altijd bij ons terecht als je 

een leuk idee hebt voor het jeugdbestuur, zowel bij een van de 

jeugdbestuursleden als bij de ideeënbus. 

Ik wil overigens ook nog alle jeugdleden die in de harmonie zitten 

vragen of ze geïnteresseerd zijn in een carrière bij de zwabbers. Als 

je het wel leuk lijkt om met een leuk groepje muzikanten muziek te 

spelen, stuur dan een mailtje naar bas.slotema@gmail.com of stap 

gewoon op een van de jeugdbestuursleden af bij een van de 

repetities. 

Ik wil afsluiten met een stukje, waarin een van de 

jeugdbestuursleden zichzelf voorstelt. 

 

Ik ben Anouk en ik ben 15 jaar. Ik speel saxofoon in het 

leerlingenorkest en de harmonie. Ook zit ik in het jeugdbestuur als 

voorzitster. Als voorzitster leid ik de vergaderingen. Ik hoop dat wij 

als jeugdbestuur nog veel leuke activiteiten kunnen organiseren. 

 

mailto:bas.slotema@gmail.com


Activiteitenkalender 
 
 

datum wat waar wie 

31 mei t/m 6 juni week van anjercollecte W'kerke/Gsd allen 

5 juni donateursactie Kamperland ha+swg  + 

collectanten 

6 juni Wissenkerkse dag Wissenkerke steelband 

13 juni Ride for the Roses Goes steelband 

13 juni Colours by the Sea Vlissingen  steelband 

20 juni intern. steelbandfestival Utrecht steelband 

21 juni zomerconcert Wissenkerke ha + steelb. 

28 juni medew. kerkdienst Kamperland llo 

15 t/m 19 juli Frankrijkreis Frankrijk harmonie 

17 oktober senioren activiteit  leden 16+ 

31 oktober oliebollenactie Gsd / K'land 

/ W'kerke 

allen 

Najaar (o.v.b.) najaarsconcert Goes harmonie 

21 november bingoavond Wissenkerke allen 

11-12-13 dec.  jeugdstudieweekend Domburg leden 14-23 jr 

19 december kerstconcert Wissenkerke ha + llo 

24 december kerstnachtdienst   

 

  



Vakanties 

 

De vakanties komen er weer aan en zijn dit jaar als volgt: 

 

harmonie:  24 juli t/m 14 augustus, 1e repetitie: 21 augustus 

leerl. orkest: 17 juli t/m 28 augustus, 1e repetitie: 4 september 

samenspelgr.: 17 juli t/m 28 augustus, 1e repetitie: 4 september 

 

De laatste repetitie avond van de harmonie valt in de reis naar 

Frankrijk. Voor de leden die niet meegaan naar Frankrijk begint de 

vakantie dus op 17 juli. 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.anwb.nl/vakantie/anwb-reisorganisaties&ei=1zdkVcqAIqvg7QaIzICgCg&bvm=bv.93990622,d.ZGU&psig=AFQjCNGlZKt0QpkigoytZfq22CPbQRKozw&ust=1432717455587732


Schoonmaakrooster 

 

maand initiatiefnemer helper hand en span 

januari Ursula Chiara Tanya 

februari Anne Vink Gerard Krista 

maart Conny Sjoerd Bas 

april Corina Anouk de Neef Willemijn 

mei Debbie Anne Leendertse Lieke 

juni Adrie Evelien Sofie 

juli Nancy Nynke Iris 

augustus Ilse Stephan Sigrid 

september Margreeth Ann Anne de Winter 

oktober Ronald Colin Evan 

november Jolanda Leanne Mirthe 

december Tom Wouter Femke 
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Verjaardagen 

 

 

5 Albert Sandee 

14 Rianne Vink 

14 Marijn Sandee 

24 Arjen Kooman 

25 Iris de Bat 

26 Adrie Kouwer 
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Ledennieuws 
 

Anita Duinhouwer is sinds mei lid van Apollo. Zij speelt in de 

harmonie dwarsfluit en piccolo.   

 

 

Even voorstellen 
 

 

Mijn naam is Anita Duinhouwer, 51 jaar en woon samen met Jaco 

Konijnenburg. Ik ben geboren en getogen in Zonnemaire waar ik tot 

mijn 21e heb gewoond. Dit kleine dorp op Schouwen-Duiveland 

heeft een harmonie, Nut en Uitspanning. Mijn vader en twee oudste 

broers speelden al in die vereniging op resp. bes-bas, euphonium en 

trompet. Op een avond in 1974 kwam mijn vader na de repetitie 

met een dwarsfluit thuis. Dat zou ik dus gaan spelen. Ik heb les 

gehad van Eduard de Looff uit Zierikzee en heb in 1975 mijn eerste 

repetitie bij het orkest meegemaakt. Mijn eerste optreden met de 

vereniging was op Koninginnedag 1976. Later is mijn jongste 

broertje ook lid geworden op trombone. In mijn pubertijd vond ik 

het allemaal maar stom en wilde ik eigenlijk stoppen, maar ‘zo lang 

jij je benen onder deze tafel steekt, blijf je gewoon lid’ zei mijn 

vader. En wat ben ik die man achteraf dankbaar. 

Door verhuizing naar Spijkenisse heb ik mijn lidmaatschap 

opgezegd, maar ruim 1,5 jaar later woonde ik inmiddels in Bruinisse 

en ben ik weer lid geworden t/m februari van dit jaar. Tijdens die 

laatste periode heb ik in verschillende commissies deelgenomen en 



ben 17 jaar bestuurslid geweest, waarvan 8 jaar als penningmeester. 

Naast de harmonie speel ik met veel plezier in de JB Orchestra, 

samen met Jaco en nog 8 andere bandleden.  

Met Jaco heb ik een tijd in Bruinisse en Zierikzee gewoond. Nu 

alweer bijna 11 jaar wonen we weer in Zonnemaire met onze 3 

sphinxen, Blote Betty, Kale Katinka en Gladde Gerrit. Naast muziek 

maken deel ik hobby’s met Jaco als zeilen, motorrijden en reizen. In 

april van dit jaar heb ik een paar repetities bij Apollo meegemaakt 

en in mei ben ik lid geworden. Ik hoop hier een fijne muzikale tijd 

mee te maken en jullie in de toekomst wat beter te leren kennen. 

  



Enkele foto's die de afgelopen maand gemaakt zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 mei: 14 leden hebben na de installatie van burgemeester Delhez 

aan het eind van de receptie gespeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 mei: De steelband tijdens de boerenfietstocht bij de 

pompoenwinkel in Geersdijk 



 

30 mei: De steelband bij badhotel Domburg, wachtend op het 

bruidspaar waarvoor ze mogen optreden. 

Na afloop werd nog een bedankje gestuurd: 

 

Beste Rinus, 

 

Uiteraard wil ik jou en ook namens alle gasten hartelijk bedanken 

voor het 

geweldige optreden. 

We hadden natuurlijk wel de nodige mazzel met het mooie weer,het 

leek wel de Caribbian!! 

Nogmaals mijn hartelijke dank en hopelijk tot een volgende keer, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

HenkW. Janus  



30 mei: concert Nieuwe Kerk Zierikzee 

inspelen 

De after-concert / verjaardagsparty  

 

 

 

 

 

  



De Dikke Toren 
Na ons concert in Zierikzee onderstaand de geschiedenis van de 

Nieuwe Kerk en de Dikke Toren. 

 

Het stadssilhouet wordt beheerst door de Sint 

Lievensmonstertoren. Die naam is voor de inwoners veel te lang; 

voor hen is het de Dikke Toren. Tussen de vele monumenten die 

Zierikzee rijk is, neemt deze reus een bijzondere plaats in. Met z´n 

ongeveer 62 meter steekt de onafgebouwde kolos fors de lucht in. 

De toren is het symbool van durf en eigenzinnigheid. Voor de 

Zierikzeeënaars heeft de Dikke Toren vooral gevoelswaarde. 

Wanneer de toren weer in het vizier komt na een lange reis, pas dan 

voelen zij zich weer echt thuis. Als trouwe wachter bleef de toren 

waar de tonelen wisselden. Tijden van welvaart werden afgewisseld 

door tegenslagen in de vorm van overstromingen en soortgelijk 

onheil. Belegeringen door Spanjaarden, Fransen en Engelsen gingen 

aan de dikke kolos voorbij. Hij bleef op zijn post als het schijnbaar 

altijd blijvende element. De welvaart die Zierikzee vooral in de 14de 

eeuw kende, vond haar weerklank in een imposante kerk. Dit laat-

gotische bedehuis was de grootste kerk van Zeeland. Bij dit werk 

moest een toren komen, die daar door grootte, omvang en allure 

een waardige aanvulling op zou vormen. In 1454 werd met de bouw 

begonnen. Aangenomen wordt dat de Mechelse bouwmeester 

Andries Keldermans de ontwerper is geweest. Onder leiding van zijn 

broer Anthonis en diens zoon Rombout Keldermans werd de bouw 

voortgezet. De rijke versieringen van de toren zijn typerend voor de 

stijl van de familie Keldermans. Het is de Brabantse gotiek van haar 

beste kant. Aangenomen wordt dat het werk aan het fundament 



zo´n 25 jaar in beslag heeft genomen. Hieraan is niet doorlopend 

gewerkt. De stadsbrand van 1466, die onder meer het westelijk deel 

van de kerk trof, heeft voor oponthoud gezorgd. De 

funderingswerken geven een beeld van de pretenties van de 

Zierikzeeënaars. De omvang van de voet van de toren bedraagt 24,5 

bij 24,5 vierkante meter. Daarentegen die van de Utrechtse 

Domtoren, met 112 meter de hoogste kerktoren van ons land, 19,5 

bij 19,5 vierkante meter. Omdat de bouwput geen schade mocht 

veroorzaken aan de kerk werd de toren niet aan de kerk 

vastgebouwd. Hoewel rekening gehouden werd met het later 

bouwen van een verbinding bleef er een vrijwel onbebouwde open 

ruimte. De toren is opgetrokken met enkele miljoenen bakstenen. 

Ze kwamen onder andere uit de omgeving van Dordrecht, 

Rotterdam en Gouda. De buitenkant werd bekleed met het 

duurdere natuursteen. De kleine witte blokken van zandhoudende 

kalksteen komen uit de streek ten noorden en oosten van Brussel. 

Deze steen wordt Brabantse witte arduin genoemd. Bekender is de 

naam Gobertanger naar één van de vindplaatsen. Voor 

ingewikkelder werk, zoals voor de steunberen en pinakels, werd de 

Vlaamse witte arduin of Ledesteen gebruikt, afkomstig uit de 

gebieden ten westen van Brussel. Vanaf ongeveer 1490 werd 

Bentheimer zandsteen verwerkt uit het gelijknamige graafschap. 

Ook werd een blauwe kolenkalksteen gebruikt, die afkomstig was 

uit de Henegouwse groeven van onder andere Ecaussines. Deze 

steen werd aangeduid als blauwe arduin of Escosijnse steen. In een 

periode van ongeveer 30 jaar kwam de toren in haar huidige vorm 

gereed, dat wil zeggen tot de eerste omloop. Toen, omstreeks 1510, 

werd de bouw gestaakt. Minder goede tijden waren aangebroken. 

De stad verarmde en de middelen ontbraken om de toren te 

voltooien. De bouwkosten van de toren, zoals die verwezenlijkt was, 



bedroegen niet minder dan bijna F 100.000,- , een fabelachtig hoog 

bedrag. Lang werd aangenomen dat de toren zo´n 180 a 200 meter 

hoog had moeten worden. Th. Haakma Wagenaar heeft met deze 

opvatting korte metten gemaakt. Op basis van een ingenieuze 

studie van het moeilijk te interpreteren bekroningsontwerp van de 

toren, berekende hij dat deze ongeveer 130 meter hoog had 

moeten worden. Dat is desalniettemin een respectabele hoogte en 

nog altijd meer dan de Utrechtse Domtoren. De niet afgebouwde 

toren kreeg tenslotte nog een overkragende lijst. Bovenop werd een 

klokkehuis met nooddak gebouwd. Dit kwam vermoedelijk in de 

jaren dertig van de 16de eeuw gereed. In de loop van de tijd verloor 

de toren veel van zijn schoonheid. Talrijke versieringen verdwenen, 

vooral in de 18de eeuw. De houten torenbekroning werd in 1835 

afgebroken. In 1839/1840 werd een nieuwe kap gebouwd. 

Bovendien werden een kroonlijst en een balustrade aangebracht.  

Voor het stadsbestuur was de toren een zware last. Herhaaldelijk 
gingen stemmen op om het gevaarte af te breken. Tenslotte ging de 
toren in 1881 over naar het Rijk. De gemeente en het Rijk betaalden 
ieder hun aandeel in de noodzakelijke restauratie, die in de periode 
1883-1897 werd uitgevoerd onder leiding van architect E.J. Margry. 
Naast herstel vonden er ook minder gelukkige ingrepen plaats. In 
een zinloze poging de toren een spitser aanzien te geven werden de 
steunberen gedeeltelijk weggebroken. Een aanzienlijke verbetering 
was het wegnemen van de kroonlijst. Tijdens het laatste jaar van de 
Tweede Wereldoorlog werd de toren aan de zuidzijde zwaar 
beschadigd door geallieerd geschut, dat vanaf het bevrijde Noord-
Beveland vuurde. In de jaren 1957-1972 werd de toren opnieuw 
gerestaureerd. Toen verving men onder meer de kap door de 
huidige, die doet denken aan het vroegere klokkehuis. Bovenop 
werd een windvaan in de vorm van een scheepje geplaatst. Ter 
vervanging van de kwetsbare zandsteen, waarvan het gebruik niet 
meer is toegestaan, gebruikte men bazaltlava. Ook de balustrade 



werd  vervangen en de steunberen kregen hun oorspronkelijke 
hoogte terug. De zo typerende versieringen werden voor een groot 
deel weer aangebracht dankzij de inzet van een aantal 
beeldhouwers. In de toren staat sinds 1976 een beeld, dat de 
zeeslag in 1304 op de Gouwe uitbeeldt. Dit monument is 
vervaardigd door Eric Claus uit Amsterdam. De tonelen wisselden, 
maar onze trouwe wachter bleef. Nu omstuwd door duizenden 
toeristen, waarvan een groot deel de moed heeft de 281 treden 
omhoog en 279 treden naar beneden te gaan. Hun inspanning 
wordt beloond. Het uitzicht over de stad en de verre omgeving is 
een ervaring, die geen enkele bezoeker van Zierikzee mag missen. 
Onze oude wachter laat hen graag delen in de charme van Zierikzee.  
  

bron: www.zierikzee-monumentendag.nl  
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Trumpetparty 2015 
Hoe vaak doet zich de mogelijkheid 
voor om uitzonderlijke musici live te 
mogen bewonderen, die allemaal een 
voorliefde hebben voor één instrument 
nl. de trompet. 

 
Op 20 juni as. Zal de 9de editie plaatsvinden van de trumpetparty, 
een uniek evenement in Nederland. 

De trumpetparty, welke begon in 2002 is uitgegroeid tot het 
trompet evenement van Nederland. De trumpetparty heeft als 
doelstelling om amateur muzikanten en professionals dichter bij 
elkaar te brengen. Doormiddel van een uniek concept, is het contact 
met het publiek vaak heel persoonlijk en is het voor beide partijen 
een enorme ervaring op te luisteren en op te treden. 
 
De diversiteit aan artiesten en repertoire maken de trumpetparty’s 
des te meer bijzonder, vaak is het een mix tussen klassiek, jazz, funk, 
pop en wereld muziek. Uiteraard staat de trompet in het 
middenpunt van de dag, maar wij verzekeren U, voor alle 
muziekliefhebbers is dit evenement een geweldige ervaring. 
Ook deze editie is het gelukt dat een aantal internationale toppers 
zullen optreden, aangevuld met verschillende Nederlandse top 
musici. Line-up 2015: 
Thomas Gansch ( Mnozil Brass) 
Louis Dowdeswell (Uit Engeland) 
Ack van Rooyen 
Rik Mol  
Martijn de Laat(o.a. Metropole orkest) 



Alle artiesten zullen worden begeleid door de Holland Bigband, een 
19 mans professioneel orkest o.l.v.  Loet van der Lee. De middag zal 
bol staan van muzikale verrassingen, explosieve uitspattingen en 
diversiteit. 

20 juni, aanvang 14.00u 
Music all-in  
Keyerswey 63 
Noordwijk 

Kaarten a €20,-  ( incl. hapjes en drankjes)  te reserveren via 
www.trumpetparty.com 

  

http://www.trumpetparty.com/


Onze sponsoren 

 

 
        

   

 Veerweg 14

 Kamperland 

    tel. 0113 - 371373 



  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Albert Heijn Kamperland 

Ruiterplaatweg 5 
4493 PG Kamperland 

Tel. 0113 - 377550 

 
Strandhoekweg 1 

4493 NS Kamperland  
Tel: 0113 - 371236 

Arian’s Haarstudio 
Voorstraat 28 

4491 EW Wissenkerke 
Tel: 0113 - 371606 

 
 
 

Attent Drieske 
Oostvoorstraat 17 

4491 EN Wissenkerke  
Tel: 0113 - 372466 

 

http://www.attent.nl/arachna.aspx


 
 
 
 

 
Korte achterweg 24 

4458 BG 's-Heer Arendskerke 

Tel:  0113 - 561430 

Bloemenhof 
 

Ruiterplaatweg 
4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 371645 

 
 
 
 

Cruyckelcreke 1-3 
4491 PS Wissenkerke 

Tel: 0113 - 371477 

 
 
 
 
 

Den Dekker Muziek 
Van der Biltlaan 69 

4421 BD Kapelle 
Tel: 0113 - 330330 

 
 

Nieuwe Achterweg 1A 
4493 AD Kamperland 

Tel: 0113 - 371327 

 
    
 

 
 

 Hopman Lights  
Weststraat 11 

4484 AA Kortgene 
Tel: 06 - 51957982       

 
 

Steeweg 50 
4401 AR  Yerseke 

Tel: 0113 - 572343 
 

 
Schildersbedrijf Kouwer 

Soelekerkestraat 9 
4493 BS Kamperland 
Tel: 0113 - 372268 

 



 
 
 
 
 

Voorstraat 17 
4491 EV Wissenkerke 

Tel: 0113 - 371324 

 
Pearyweg 23 
4462 GT Goes 

Tel: 0113 - 220640 

 
 
 
 

Pit Beton 
St. Felixweg 2 

4493 ZG Kamperland 
Tel: 0113 - 371553 

 

Oostvoorstraat 13 
4491 EN Wissenkerke 

Tel: 0113 - 372000 
 
 

Hoveniersdrijf Sandee 
Nieuweweg 6 

4493 PA Kamperland 
Tel: 0113 - 376038 

 
Verscentrum Sandee 

Noordstraat 42 
4493 AH Kamperland 

Tel: 0113 - 371624 

Pluimvee- en 
Molenaarsbedrijf 

Verhage 
 

Ooststraat 28 
Wissenkerke 

Tel: 0113 - 371246 

 

 


