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Van het bestuur
Beste leden,
We hebben weer een druk jaar achter de rug met vele optredens door de diverse geledingen van de
vereniging, de reis naar Frankrijk in juli en diverse activiteiten door leden en vrijwilligers, denk hierbij
bijvoorbeeld aan de donateursactie in Kamperland. Helaas is het ons toen niet gelukt om in heel
Kamperland te lopen, daarom volgt er in 2016 nog een actie in het deel waar we nog niet geweest zijn.
Het eerste concert van de harmonie en steelband in 2016 laat ook niet lang op zich wachten, nl. het
promsconcert in Middelburg op zondagmiddag 24 januari. Onze trouwe luisteraars moeten wij voor dit
concert helaas teleurstellen: het is een besloten concert. Op dit concert spelen we samen met het
Middelburgs Muziekkorps voor inwoners van Walcheren die door lichamelijke of andere
omstandigheden niet zelf ergens naar toe kunnen. Dit concert is op initiatief van de Lionsclub. De
Lionsclub heeft toehoorders uitgenodigd en zorgt ook voor het vervoer van het publiek.
Na wat verschuivingen is de datum voor de jaaruitvoering nu ook definitief: vrijdag 9 en zaterdag 10
april.
We hebben ons ook weer ingeschreven voor de Manhuistuinconcerten. Het is nu afwachten of we
mogen komen spelen.
In het vorige clubblad is al vermeld dat Hans Jager in februari aftredend is als bestuurslid. Wil je je graag
inzetten als bestuurslid van Apollo, meld je dan bij een van de bestuursleden of stuur een mail naar
secretariaat@apollowissenkerke.nl

Financiële bijdragen:
Het aanschaffen van de vibrafoon en een altsax in november is mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van € 1.550,00 van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Deelnemers aan de vriendenloterij die hun lot gekoppeld
hebben aan Apollo werken op die manier mee aan een
bijdrage voor de clubkas.
Een lot in de VriendenLoterij kost € 13,25 per trekking
inclusief Jackpotbonus van € 0,50. Er zijn veertien trekkingen
per jaar waarvan twee zonder Jackpotbonus.
Een jaar meespelen levert Apollo € 92,25 per lot op.

CONTRIBUTIES 2016
Op basis van het vastgestelde beleidsplan 2013-2017 worden
de contributies jaarlijks met € 6,00 verhoogd.
De bedragen voor 2016 worden:
leden t/m 15 jaar
per jaar:
€ 126,00
per kwartaal: € 31,50
per maand:
€ 10,50
leden vanaf 16 jaar
per jaar:
€ 168,00
per kwartaal: € 42,00
per maand: € 14,00
Aan alle leden het verzoek om in 2016 met de nieuwe bedragen rekening te houden (ook bij
automatische overschrijvingen).

Activiteitenkalender
datum
vrijdag 8 januari
maandag 18 januari
vrijdag 22 januari
zondag 24 januari
vrij 12 februari 19.30 uur
vrij 12 februari 21.00 uur
vrij 8 en za 9 april
vrijdagavond in mei
zaterdag 7 mei
zondag 11 juni
zondag 12 juni

wat
gez. rep. promsconcert
gez. rep. promsconcert
gez. rep. promsconcert
promsconcert
repetitie harmonie
Algemene Ledenverg.
jaaruitvoering
donateursactie
wielerronde
Ride for the Roses
zomerconcert

Waar
Wissenkerke
Middelburg
Wissenkerke
Middelburg
Wissenkerke
Wissenkerke
Wissenkerke
Kamperland
Wissenkerke
Goes
Wissenkerke

wie
harmonie
harmonie
harmonie
harmonie
harmonie
allen
allen
harmonie + slagwerk
steelband
steelband
harmonie en steelband

Schoonmaakrooster
Maand
Januari 2016
Februari 2016

Initiatiefnemers
Ilse
Ronald

Helpers
Stephan
Colin

Hand- en spandiensten
Sigrid
Evan

Verjaardagen
6
9
22
27
29

Lieke Bakker
Ursula Bouwmeester
Kees de Smit
Sigrid Ederer
Anne Vink

Ledennieuws
Klarinettist Willemijn de Neef en alt-saxofonist Ann Geelhoed hebben beiden hun lidmaatschap
beëindigd. Willemijn en Ann speelden mee in het leerlingenorkest en de harmonie.
Aafke van Dijk heeft haar lidmaatschap beëindigd. Aafke was al enige tijd niet-spelend lid.

Beste jeugdleden,
We zijn met z'n allen 2016 ingedoken; we hopen dat jullie fijne kerstdagen hebben gehad en dat jullie
ook nog al jullie vingers hebben. 2016 belooft weer een leuk jaar te worden. We hebben alweer een
flink aantal activiteiten op onze agenda staan, te beginnen met de workshop voor de slagwerkers en de
aansluitende voorspeelavond. Binnenkort zal hier meer informatie over komen. Later zullen we jullie
ook meer informeren over de andere activiteiten.
Fijn 2016 gewenst,
Het jeugdbestuur

B.A.S.E. (Bas, Anouk, Sjoerd, Evan) heeft in 2015 meegedaan aan de compositiewedstrijd van het
Nederlands Blazers Ensemble. Het was een leerzame ervaring en ze zijn tot de 2e ronde gekomen.

Zomaar en sprookje….

“Het meisje en de Reus”
Een muzikaal sprookje over een superheldin en een verschrikkelijk gevaarlijke reus:
Lang geleden, heel lang geleden, toen de mensen nog niet wisten wat onweer was en in de tijd dat en
windvlaag gevaar betekende, een regenbui de tranen waren van een wolkenkoningin en donderslagen
de voetstappen van een reus.
De koning van het land roept al zijn onderdanen op om de verschrikkelijke reus te verslaan.
De reus dreigt namelijk het hele volk aan te vallen en plat te stampen.
De beloning is groot. Wie de reis weet te verslaan mag trouwen met de dochter van de koning.
Er melden zich enorm veel “helden” aan. Een superman, een ridder, een held op sokken en zelfs een
bomenfluisteraar. Maar na een nacht in het donkere bos blijkt het nogal tegen te vallen met hun
heldhaftigheid. En zijn de bomen gevaarlijker dan ze dachten.
Dan stapt een klein meisje naar voren. Zij wil de klus wel klaren. Ik ben niet sterk, zegt ze. Maar wel slim.
Met zeven lakeien om haar onderweg bij te staan gaat het meisje op pad. Onderweg sluiten er ook nog
zeven dwergen aan. Na een lange tocht langs het meer met de 1000 kikkers en het duistere Dal der
Zuchten, ontmoet het dappere meisje de reus.
De verschrikkelijke reis blijkt een zwakke plek te hebben.
Onze heldin komt er achter waarom de reus zo vreselijk boos is …….
Zomaar een sprookje….NATUURLIJK

NIET!!

De superheldin waarover in dit sprookje gesproken wordt is een van onze talenten uit de
samenspeelgroep, Fabiënne Sandee!!

Vanuit de Jeugdtheaterschool Zeeland speelt zij de hoofdrol in de theatervoorstelling Het Meisje en de
Reus.
Deze voorstelling is een uniek samenwerkingsverband tussen Jeugdtheaterschool Zeeland, Theatergroep
Duinart en Orkest De Zeeuwse Muzikanten.

Wil je de voorstelling bekijken? Dat kan:

Uit de media
Man speelt saxofoon tijdens zware hersenoperatie
De 27-jarige Carlos Aguilera uit Spanje heeft tijdens een twaalf uur durende hersenoperatie saxofoon
gespeeld. Tijdens de operatie, die plaatsvond in het Spaanse Malaga, werd een hersentumor verwijderd.
Terwijl de man werd geopereerd, waren zestien medici bezig met de operatie. Het bespelen van de
saxofoon deed de man niet zonder reden. Door het spelen van muziek konden dokters goed in de gaten
houden of ze de hersenen van de man niet aantastten. Als hij ineens geen muziek meer zou kunnen
spelen, hadden de dokters volgens Daily Mail snel in kunnen grijpen.
De operatie vond twee maanden geleden plaats. Woensdag sprak Aguilera over de ingreep tijdens een
persconferentie. De operatie was succesvol, want de Spanjaard liet tijdens de persconferentie horen
nog steeds saxofoon te kunnen spelen. En dat is maar goed ook. "Zonder muziek ben ik niets", zei hij.
Een operatie als deze is bijzonder en komt maar weinig voor. Eén keer eerder werd iemand op deze
manier geopereerd, dat gebeurde toen in de Verenigde Staten.
Muzikant
Aguilera is professioneel muzikant bij een orkest. "We hebben Carlos op deze wijze geopereerd omdat
hij professioneel muzikant is. Hij is afhankelijk van het spelen van muziek" , aldus neurochirurg
Guillermo Ibanez.
De saxofonist is erg blij met het verloop van de operatie. "Ik heb mijn hele leven nog voor me. Ik ben
opnieuw geboren. Muziek is erg belangrijk voor mij, toen de dokters met deze optie kwamen twijfelde ik
geen moment", aldus de man.

http://algemeen.nieuwsbreak.nl/algemeen-nieuws/man-speelt-saxofoon-tijdens-zware-hersenoperatie/43482849
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