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Colofon 
 

Bestuur: 

Voorzitter  Albert Sandee 

Vice-voorzitter      Arjen Kooman 

Secretaris  Ria Vink 

Penningmeester Kees  de Smit 

Bestuurslid  Kim van der Maat 

Bestuurslid  Leo van Nieuwenhuijze 

Bestuurslid  Willeke van Nieuwenhuijze 

 

Muzikale leiding: 

Harmonie  Cathy Kotoun 

Steelband   Rinus Schuiling 

Leerlingenorkest Jan Spruit 

Samenspelgroep Jan Spruit 

Blokfluitgroep  Lian van Nieuwenhuijze 

 

Ereleden: 

Kees Augustijn 

Kees Hoogstrate 

        

Secretariaat:      Secretariaat jeugdbestuur:  

Ria Vink       Bas Slotema 
Burg. P. Wissestraat 12A    Zandkreekstraat 2 

4494 NS Geersdijk     4491 GN Wissenkerke 

secretariaat@apollowissenkerke.nl   bas.slotema@gmail.com     

 

Redactie "Even Uitblazen":  evenuitblazen@apollowissenkerke.nl 

 
Clubgebouw "De Uitkomst"   Bankrekeningnummer 
Ooststraat 1    Rabobank  Noord-Beveland 
4491 EG Wissenkerke   NL88RABO0371404584 
06-57178395 
 
website:  http://www.apollowissenkerke.nl 
facebook:  http://www.facebook.com/Apollowsk 

 

 

 

Wijzigen gegevens:  http://goo.gl/forms/eKFt5w6rSl 

 

Beëindiging lidmaatschap kan schriftelijk bij het bestuur. 



Van het bestuur 

 
 
 
Beste leden, 
 
April ligt weer achter ons, een maand met de jaarconcerten en koningsdag. Verderop in deze Even 
Uitblazen een terugblik op de jaaruitvoering. 
Koningsdag ging dit jaar ook anders dan andere jaren. Door de slechte weersvooruitzichten ging de 
optocht in Wissenkerke en Geersdijk niet door. In Geersdijk konden we bij het vlaghijsen het Wilhelmus 
en het Zeeuws Volkslied nog wel buiten spelen. Omdat in Wissenkerke het hele ochtendprogramma was 
afgeblazen, hoefden we daar om 10 uur niet te spelen. Vanaf Geersdijk kon toen iedereen naar 
Kamperland. In Kamperland was toen in plaats van een klein ensemble de hele harmonie aanwezig, wat 
zeer op prijs werd gesteld. Na het optreden in Kamperland volgde nog wel in Wissenkerke het optreden 
voor de oud-gedecoreerden in het gemeentehuis.  De sfeer zat er goed in en behalve de volksliederen 
en Holland Jubelt werden er nog 2 marsen gespeeld, waarna het gebak en de oranjebitter of ander 
drankje klaarstonden. Voor de steelband zat het er toen nog niet op, want zij speelden 's middags nog in 
Kamperland. 
 
Op 20 mei houden we weer een donateursactie in Kamperland. We gaan dan naar het gedeelte waar we 
vorig jaar niet zijn geweest. Voor deze actie hebben we net als vorig jaar weer 2 verkeersregelaars 
nodig. De verkeersregelaars van vorig jaar waren niet beschikbaar en zo moesten we op zoek naar 
andere, gecertificeerde verkeersregelaars. Sinds korte tijd is het mogelijk om verkeersregelaar voor 1 
evenement te worden. Nadat de vergunning geregeld was konden we de actie aanmelden op de website 
van verkeersregelaars en mensen uitnodigen om verkeersregelaar te worden. Hiervoor kun je online 
examen doen en krijg je een certificaat voor dat ene evenement. Het neemt niet veel tijd in beslag en 
Kees en Adrie waren bereid dit te doen. Zij zullen bij de donateursactie als verkeersregelaar optreden.  
Ben je bereid om dit ook een keer te doen als het nodig is, dit is alleen als we zelf een optocht 
organiseren, meld dit dan bij een van de bestuursleden. Wil je eerst informatie, neem dan contact op 
met Kees of Adrie, zij kunnen je alles over het verkeersregelaarsexamen vertellen. 
 
Verder gaan we langzamerhand weer richting de vakanties en zullen we op de repetities gaan merken 
dat sommige leden al vroeg vakantie hebben. De schoolvakantie is laat dit jaar, waardoor de repetities 
tot eind juli doorgaan. De laatste repetitie voor de zomervakantie is op 22 juli.  
Als je op de activiteitenkalender kijkt, zul je zien dat er nog behoorlijk wat activiteiten op de agenda 
staan voor de vakantie, vooral voor de steelband. Zij hebben er altijd veel zin in om op te treden en zijn 
zelfs al weer uitgenodigd voor het internationaal steelbandfestival in 2017. 
 
Ik wil afsluiten met succes wensen voor iedereen die binnenkort examen 
moet doen voor school of muziekschool.  
 
 
 
Ria 
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Schoonmaakrooster 

 

  

maand initiatiefnemer helper hand- en spandiensten 

januari Ilse Stephan Sigrid 

februari Ronald Colin Evan 

maart Conny Sjoerd Bas 

april Debbie Krista Anouk 

mei Adrie Gerard Evelien 

juni Ursula Tanya Iris 

juli/augustus Corina Wouter Nynke 

september Jolanda Leanne Anne Leendertse 

oktober Anne Vink Chiara Anne de Winter 

november Hans Colin Lieke 

december Tom Stephan Sigrid 
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Activiteitenkalender 
 

           

 
 
  

datum wat waar wie tijd 

7 mei wielerronde Wissenkerke steelband 15.00 uur 

14 mei opening zwembad Wissenkerke steelband  

20 mei donateursactie Kamperland ha + sb 's avonds 

28 mei lentemarkt Colijnsplaat steelband  11.00 uur 

29 mei - 4  juni 
3 juni 

week anjercollecte 
anjercollecte 

Geersdijk 
Wissenkerke 

allen  
19.00 uur 

11 juni Ride for the Roses Goes steelband 09.00 uur 

11 juni slagwerkdag Heinkenszand steelband 13.00 uur 

11 juni concert dorpsfeest Wissenkerke ha 19.30 uur 

12 juni medew. kerkdienst Kamperland leerl.orkest 09.30 uur 

12 juni zomerconcert Wissenkerke ha + stb 15.00 uur 

18 juni colourrun Vlissingen steelband  

15 juli afsluiting zwem 4-daagse Wissenkerke steelband  's avonds 

22 juli laatste repetitie voor de zomervakantie ha 19.30 uur 

24 juli medew. openlucht dienst Kamperland ensemble 19.00 uur 

18 september medew. startdienst Wissenkerke llo 09.30uur 

15 oktober concert Cleijenborch Colijnsplaat llo 14.00 uur 

15 oktober concert Kamperland ha 20.00 uur 

22 oktober oliebollenactie Noord-Beveland allen 09.00 uur 

20 november medew. kerkdienst Wissenkerke ensemble 09.30 uur 

24 december medew. kerstnachtdienst Wissenkerke llo 21.00 uur 

17 juni 2017 steelbandfestival De Kwakel steelband 12.00 uur 

2017 deelname KNMO concours  ha  



 TERUGBLIK OP JAARCONCERT 2016 
 
Voorbereidingen 
Op 18 februari jl is er de eerste keer vergaderd door de werkgroep in De Uitkomst. 
Hierna volgden nog 2 bijeenkomsten en werd de nieuwsbrief en het draaiboek opgesteld. 
 
Programmaboekje 
Eric heeft het programmaboekje samengesteld. Zag er prima uit. 
 
Verloting 
Janny en Koos zorgden weer voor de prijzen van de verloting (met inbreng van de leden). 
Verloting tijdens de concerten is prima verlopen mede dankzij de medewerking van de lotenverkopers. 
 
Uitnodigingen 
Aan onze sponsors en relaties is een uitnodiging gestuurd. Helaas was het aantal positieve reacties niet 
groot. Jammer dat er niemand van het gemeentebestuur aanwezig was. 
 
Verlichting/geluid 
Patrick Geelhoed heeft tot volle tevredenheid de verlichting en het geluid verzorgd. 
 
Bezoekers 
Op beide avonden waren ongeveer 110 bezoekers aanwezig. 
 
Doorloop 
De doorloop is nuttig gebleken en prima verlopen. Instrumentarium kon gelukkig in het dorpshuis (op 
het podium) blijven staan tot de concerten. 
 
Concerten 
Presentatie: gecombineerde presentatie met gesproken tekst en beamer was prima keuze. 
Optredens: gehoord de reacties van de bezoekers is er door alle geledingen prima gemusiceerd 
   en hebben de aanwezigen ervan genoten. 
Filmpjes: op facebook zijn door o.a. Eric diverse filmpjes geplaatst. Het volledige concert is te  
  vinden op het Youtubekanaal van Apollo Wissenkerke:  

Https://www.youtube.com/channel/UCUym1wRq5RQYob0Nlyekc4g 
Keyboard: was beschikbaar gesteld door Den Dekker Muziek (bedankt Sjaak) 
Foto's:  door Luc Priester zijn op zaterdagavond een aantal groepsfoto's gemaakt (bedankt Luc) 
 
 
Financieel overzicht 
 
Hiervoor heb ik nog niet alle nota's ontvangen. Volgt nog. 
 
Conclusie 
Zowel de voorbereidingen als de concerten verliepen conform het opgestelde draaiboek en zijn we 
tevreden over het jaarconcert 2016. 
 
De werkgroep uitvoering, 
Ronald v.d. Berge, Ursula Bouwmeester, Eric van Dijk, Corine v.d. Maat en Kees de Smit 

 



Naar aanleiding van de doorloop is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de tijd van de harmonie op 
de doorloop niet echt duidelijk was. Het is voor het bestuur een punt van aandacht. Zijn de leden van de 
harmonie vanaf het begin van de doorloop aanwezig, of pas na de pauze. Dit moet een volgende keer 
duidelijker zijn voor iedereen. 

 
 

BEDANKT ALLEMAAL 

 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de prijzen die jullie hebben meegebracht voor de verloting bij de 
jaaruitvoering. Bedankt hiervoor. 
 
KOOS en JANNY  

__________________________________________________________________________________ 
 
Met de clubkascampagne heeft Apollo 365 stemmen gekregen goed voor een bedrag van € 1.106,32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In voorgaande jaren was de opbrengst: 
 
2015: 304 stemmen, €   834,37 
2014:   € 1.039,12 
2013: 249 stemmen, €   942,94 
2012:  249 stemmen, €   911,95 
 
Alle stemmers hartelijk dank voor jullie stem.  



Verjaardagen 

 

  

 

 1 Patrick Geelhoed 

 8 Margreeth van Duin 

 8  Kim van der Maat 

 14 Lindy Karreman 

 18 Jelle Dees 

 19 Leo van Nieuwenhuijze 

 27 Wouter Vink 

 30 Stephan van Belzen 

 

 

  

 

 
Ledennieuws 

 
 
Na de jaaruitvoering van 8 en 9 april ziet het harmonieorkest er iets anders uit. 
 
Lindy Karreman heeft met pijn in het hart afscheid genomen als hoornist in de harmonie. Lindy dacht, 
nu zij in Antwerpen studeert meer tijd te hebben om de repetities van Apollo te bezoeken, maar dit lukt 
haar niet. Lindy geeft aan als dirigent het heel vervelend te vinden als leden weinig op de repetitie zijn 
en wel met een concert meespelen. Zij zegt zelf zo'n muzikant bij Apollo te zijn en heeft daarom 
besloten te stoppen. Lindy, wij willen je nogmaals danken voor je inzet als muzikant en invallend 
dirigent. We wensen je veel succes met je verdere muzikale loopbaan en hopen je op een van onze 
concerten graag nog te zien.  
 
Colin Marcusse heeft besloten te stoppen als trombonist bij het leerlingenorkest en de harmonie. Colin 
kan de vrijdagse repetitie moeilijk combineren met zijn werk. Colin blijft nog wel lid van de steelband. 
 
Margreeth van Duin is doorgestroomd naar de harmonie. Zij is daar geen onbekende. Voordat 
Margreeth fagot ging spelen, speelde zij klarinet in de harmonie. Margreeth, welkom terug en veel 
succes en plezier. 
 
Jelle Dees is nieuwe leerling op trombone. Jelle, hartelijk welkom bij Apollo en veel plezier en succes 
met de lessen. 
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Uit de media 

 
 

BaS speelt Sparke 
 

Philip Sparke (UK), 's werelds meest bekende blaasmuziek-

componist, komt naar België voor de wereldpremière van zijn 

nieuwste werk 'Variations: Paris – 1846'.  

 

'Variations' is een geniaal concourswerk voor fanfareorkest, geschreven in opdracht van Fanfareorkest 

Brass-aux-Saxes. Sparke componeerde het als een eerbetoon aan Adolphe Sax (1814 – 1894), de 

Belgische instrumentenbouwer die in Parijs zijn eerste patent verkreeg voor de saxofoon in 1846. 

Fanfareorkest Brass-aux-Saxes brengt o.l.v. Jan Van Hove naast de wereldpremière een uitgelezen 

selectie van Sparkes werken en arrangementen voor fanfareorkest. De componist neemt ook zelf het 

dirigeerstokje ter hand. 

Luc Vertommen, dirigent van Belgisch brassbandkampioen Brassband Buizingen, voelt Philip Sparke aan 

de tand over zijn nieuwe compositie, zijn manier van werken en zijn visie op het hafabra-genre. 

Reserveer uw tickets voor dit unieke concert. 

€10, -12 j gratis 

Brass-aux-Saxes speelt Sparke 
Concert & wereldpremière 
7 mei 2016 – 20u 
Zoerla, Gevaertlaan 1, 2260 Westerlo 
info@brass-aux-saxes.be 

  

http://brass-aux-saxes.us6.list-manage.com/track/click?u=fc701362ed2c7d2669e757f7a&id=63a79e79f4&e=bae031b8dc
mailto:info@brass-aux-saxes.be


 

 

Speel je trompet? Doe dan mee aan Brabantse Bombarie en word onderdeel 
van het grootste trompet-orkest van Brabant! 

 

 

Op zondag 29 mei krijg je 's ochtends een leerzame workshop en treed je 's middags op tijdens de grote 
officiële opening van de maand van de amateurkunst! De opening bij CHV Noordkade in Veghel vormt 
de landelijke aftrap voor de ‘iktoon’ campagne waarmee de hele maand juni in het teken van 
amateurkunst staat. 

De kick-off wordt georganiseerd door WAK Nederland / iktoon, Phoenix Cultuur, Kunstbalie en de 
Brabantse Bond voor Muziekverenigingen. Deelname is gratis. Aanmelden (vóór 20 mei) via  
 

http://www.brabantse-muziekbond.nl/index.php/organisatie/iktoon-wak 
 
De bladmuziek is vanaf 1 mei beschikbaar via de BBM website.  
 
Datum: 29 mei 2016 
 
Programma: 
10:30 inloop 
11:00 start workshop 
12:00 lunch 
12:30 deel 2 workshop 
14:00 start landelijke kick-off met het Grootse trompet-orkest 
 

  



Onze sponsoren 
 

 

 

 

 

 

 

        

   

 Veerweg 14 Kamperland 

    tel. 0113 - 371373 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Groene Weegje 19 - 25 

4301 RN Zierikzee 

Tel: 0111 - 415455 

 

 

 

 

Albert Heijn Kamperland 

Ruiterplaatweg 5 

4493 PG Kamperland 

Tel. 0113 - 377550 

 

 

 

Ruit

erpl

aatweg 13 

4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 370048 

Strandhoekweg 1 

4493 NS Kamperland  

Tel: 0113 - 371236 

 

 

 

Attent Drieske 

Oostvoorstraat 17 

4491 EN Wissenkerke  

Tel: 0113 - 372466 

 

Korte achterweg 24 

4458 BG 's-Heer Arendskerke 

Tel:  0113 - 561430 

Ruiterplaatweg 15 

4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 371645 

 

Cruyc

kelcr

eke 

1-3 

4491 
PS 

Wissenkerke 
Tel: 0113 - 371477 

 

 

 

 

Dorpsweg 48 

4491 EL Wissenkerke 

Tel: 06 - 29595171 

 

 

 

 

Den Dekker Muziek 

Van der Biltlaan 69 

4421 BD Kapelle 

Tel: 0113 - 330330 

 

Cruijckelcreke 13C 

4491 PS Wissenkerke 

Tel: 0113 - 700262 

 

Ruiterplaatweg 2B 

4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 371234 

 

Ruit

erpl

aat

weg 2C 

4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 373939 

 
Steeweg 50  

4401 AR  Yerseke 

Tel: 0113 - 572343 

Soelekerkestraat 9 

4493 BS Kamperland 

Tel: 0113 - 372268 

 

 

 

 

 

Voorstraat 17 

4491 EV Wissenkerke 

Tel: 0113 - 371324 

Pearyweg 23 

4462 GT Goes 

Tel: 0113 - 220640 

http://www.attent.nl/arachna.aspx
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bouwbedrijfdehaze.nl/&ei=koKCVdjdIeyu7Aaz3YPIDw&bvm=bv.96041959,d.ZGU&psig=AFQjCNGltbEok9od5WzfjPoAGHjFczkDGQ&ust=1434702855387667


 

 

 

 

 

Boomweidelaan 63 

4423 AN Schore 

Tel: 06 - 51058666 

 

 

 

 

St. Felixweg 2 

4493 ZG Kamperland 

Tel: 0113 - 371553 

 

 

 

Rijschool Noord-Beveland 

Noordeindstraat 30 

4491 ES Wissenkerke 

Tel: 0113 - 372329 

 
Oostvoorstraat 13 

4491 EN Wissenkerke 

Tel: 0113 - 372000 

 

 

 

Sandee Hoveniers BV 

Noordstraat 1A 

4493 AE Kamperland 

Tel: 0113 - 745801 

 

Noordstraat 42 

4493 AH Kamperland 

Tel: 0113 - 371624 

 

Voorstraat 9 

4491 ET Wissenkerke 

Tel: 0113-371663 
 

Pluimvee- en 

Molenaarsbedrijf 

Verhage 
Ooststaat 28 

4491 EH Wissenkerke 

Tel: 0113 - 371246  

 

 

 

 

Adverteren in ons clubblad? 

Vraag bij de penningmeester 

naar de mogelijkheden. 
penningmeester@apollowissenkerke.nl 


