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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 

 

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag  Lian 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 

Afmelden:  http://goo.gl/forms/qMKzhX76IPm2QsX33 

Beëindiging lidmaatschap kan schriftelijk bij het bestuur. 



Van het bestuur 

 
Ook dit najaar is als vanouds weer een drukke periode waarin we extra inzet van de leden vragen.  
Op 15 oktober was er 's middags een optreden van de samenspelgroep en het leerlingenorkest in 
Cleijenborch. Een geslaagd concert, waarbij het publiek uit volle borst mee zong met "De klok van 
Arnemuiden" en iets minder uitbundig met "We'll meet again" van Vera Lynn, omdat niet iedereen het 
Engels goed beheerste. 
's Avonds heeft de harmonie het najaarsconcert in "De Ark" in Kamperland gegeven. Ook dit concert was  
zeer geslaagd en we hebben na afloop veel lovende woorden gehoord. 
Op zaterdag 22 oktober is weer de jaarlijkse oliebollenactie gehouden. Door een gewijzigd 
sponsorbeleid van Zeelandia zijn de ingrediënten niet meer gesponsord, dus van de opbrengst van  
€ 2123,15 moeten nog wel kosten af, maar we houden er toch nog een mooi bedrag aan over.  Verderop 
in deze Even Uitblazen zie je foto's van het bakken. 
 
De komende maand zijn er ook nog activiteiten op zaterdag:  de intocht van Sinterklaas en de bingo op 
19 november en op 26 november een workshop voor de klarinetten. Heb je je niet opgegeven, dan kan 
dat nog. De workshop is voor alle klarinettisten van de harmonie van alle niveaus en zal gegeven worden 
door Maarten Stalpers. Meer info op zijn website: www.maartenstalpers.com 
Het ensemble zal medewerking verlenen aan de kerkdienst in Wissenkerke op zondag 20 november. 
 
 
Ria Vink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Best jeugdlid, 

 

De herfstvakantie is net achter de rug, en wij hopen dat je weer helemaal fit bent om lekker muziek te 

maken. Dit zou mooi aansluiten met de voorspeelavond op 5 november, maar deze gaat jammer genoeg 

niet meer door, omdat te weinig leden zich hadden aangemeld.  

Verder is het de componeergroep BASE. gelukt om een ronde verder te komen in de compositiewedstrijd 

van het NBE. Zij zullen donderdag 8 december in de derde ronde weer hun compositie uitvoeren. 

 

Het Jeugdbestuur                         

 
  



Oliebollenactie 

 
Op zaterdag 26 oktober zijn in Wissenkerke, Geersdijk en Kamperland weer de overheerlijke en 
nauwelijks te overtreffen Apollo-oliebollen verkocht. Kees en Lian zijn vrijdagavond om 18.00 uur 
begonnen met beslag maken bij Verscentrum Sandee en Wouter en Evan zijn gaan bakken. Om 23.00 
uur zijn Kees, Lian en Wouter afgelost door Corné, Jos en Gerard. Evan is gebleven en zij hebben tot in 
de kleine uurtjes gebakken.  
 
Zaterdagmorgen om 8 uur zijn Willeke en Shannon gaan inpakken, zodat de verkopers om 9.30 uur op 
pad konden om de oliebollen te gaan verkopen. 
 
Alle medewerkers hartelijk dank voor jullie inzet en Verscentrum Sandee voor het beschikbaar stellen 
van de baklocatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beslag maken       bakken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    het resultaat bekijken 



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 

 

   

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.genoeg.nl/images/stories/schoonmaak_website.jpg&imgrefurl=http://www.genoeg.nl/nieuws/nieuwsarchief/zelf-je-huis-schoonmaken/&docid=_7KkbNWMJNarhM&tbnid=revsxl3B8JfteM:&w=550&h=304&hl=nl&bih=579&biw=1280&ved=0ahUKEwjTpoTTo_jPAhVKlxoKHewxA4k4ZBAzCGcoYzBj&iact=mrc&uact=8


 

Activiteitenkalender 

 

   

Datum wat waar wie tijd 

19 november intocht Sinterklaas Wissenkerke ha+steelb 10.30 uur 

19 november bingo Wissenkerke allen 19.30 uur 

20 november medew. kerkdienst Wissenkerke ensemble 09.30 uur 

26 november workshop klarinet Wissenkerke klarinettisten 10.00 uur 

24 december medew. kerstnachtdienst Wissenkerke llo 21.00 uur 

2017     

??????? Efteling Kaatsheuvel jeugd / llo  

21 januari bowlen  jeugd <16 jr  

18 februari concert  ha  

19 mei donateursactie Wissenkerke allen  

juni concert jeugd + scholen W'kerke/K'land ssg / llo  
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Verjaardagen 

 

 

  7 Conny Slotema 

  14 Rinus Schuiling 

  16 Viona Koole 

  21 Marieke Dees 

  21 Eefke Noordhoek 

  21 Tijs Baaij 

  27 Anne de Winter  

  28 Annabel Koster 

  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Ledennieuws 

 
 
 
 
In de afgelopen periode hebben we Fleur Remijnse als nieuwe blokfluitleerling mogen verwelkomen. 
Fleur, van harte welkom bij Apollo en veel plezier met het muziek maken.  
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Last Post of Taptoe? 

Er bestaat verwarring over het Nederlandse Taptoe-signaal, het stukje muziek dat jaarlijks de twee 
minuten stilte inluidt bij de dodenherdenking. In een aantal gemeenten en bij sommige muziekkorpsen 
wordt het signaal, dat meestal op de trompet of hoorn wordt geblazen, verward met de Last Post. 

De naam Taptoe is direct afgeleid van het 
commando met de strekking "Doe-de-tap-
toe!", een handeling die kennelijk het meest 
effectief was om de soldaten op kazernes en 
in kampementen duidelijk te maken dat de 
dag voorbij was. Het Taptoe-signaal was 
oorspronkelijk een praktisch signaal voor de 
dagafsluiting, zoals er ook een signaal was 
aan het begin van de dag (reveille).  

Die geschiedenis, en vooral het verband met 
alcoholgebruik, lijkt op het eerste gezicht wel 

van buitengewoon prozaïsch karakter om het signaal te verbinden aan een plechtige ceremonie als de 
Nationale Herdenking. Maar het Taptoe-signaal heeft in de loop der eeuwen, naast dat praktische nut, 
een sterke traditie van ceremoniële waardigheid opgebouwd en is als het ware de natuurlijke begeleider 
van herdenkingen en begrafenissen met militaire eer. 

  

De verwarring met de Last Post is wel te begrijpen, want de twee stukken muziek lijken op elkaar. Bij 
sommige herdenkingen wordt de Taptoe 
gespeeld, maar wordt vaak de Last Post 
genoemd. Andersom is vaak ook het geval. 
Vaak wordt het signaal Last Post en Taptoe 
onder één noemer genoemd. 

Muziekhistorici verklaren de gelijkenis 
tussen de twee stukken muziek uit het feit 
dat eeuwen geleden veel gebruik werd 
gemaakt van buitenlandse huurlingen, een 
situatie waarin het handig was dat één 
signaal door soldaten van verschillende 
nationaliteiten begrepen werd. 

De nauwe band en de verwarring tussen het 
Taptoe-signaal en de Last Post hebben ook 
te maken met de Tweede Wereldoorlog. De bevrijding van Nederland door de geallieerden heeft de 
Britse Last Post naar ons land gebracht.  

Bij de wisseling van de laatste schildwacht werd, in de Britse traditie, het signaal Last Post geblazen. Dat 
signaal, dat eveneens het laatste signaal van de dag was, heeft dezelfde ontwikkeling doorgemaakt, in 
gebruik bij herdenkingen en begrafenissen, als de Taptoe. 

Tot op de dag van vandaag willen de oud-militairen, die met de geallieerden “verbonden” zijn (oud 
Engelandvaarders en de militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Engeland zijn opgeleid), vaak 



dat bij de begrafenis van oude strijdmakkers de Last Post wordt gespeeld. De Nederlandse militaire 
autoriteiten leggen dat geen strobreed in de weg, ofschoon een dergelijke begrafenis de status van 
officiële militaire ceremonie verliest. 
 
Omdat het militaire ceremonieel een onderscheid maakt tussen herdenkingen die een buitenlands 
karakter betreffen en een duidelijk Nederlandse herdenking zoals op 4 mei, wanneer de bevolking de 
gevallenen herdenkt, dient bij de laatste uitsluitend het Signaal Taptoe te worden uitgevoerd. 

 

 
Uit de media 

 

Op maandagavond 31 oktober is er in De Mythe in Goes een symposium gehouden over het 

muziekonderwijs. Dit symposium werd georganiseerd door de Zeeuwse Muziekschool. Namens Apollo 

waren Kees en Leo aanwezig. 

Onderstaand een verslag van Omroep Zeeland 

Zit er muziek in de toekomst van het muziekonderwijs? 
 
GOES - De toekomst van het muziekonderwijs in Zeeland werd maandagavond onder de loep genomen. 
Zo'n 80 vertegenwoordigers uit onder meer het muziekonderwijs wisselden met elkaar van gedachten 
hoe dat er over 20 jaar zou uitzien. Dat gebeurde in de Mythe in Goes, onder de naam ´Symposium waar 
muziek in zit´. 
 
Wel degelijk toekomst 

De belangstellenden discussieerden over onder meer over de thema's 'Muziek onder schooltijd' en 
'Muziek in vrije tijd'. Volgens begeleider van het symposium Bastiaan Vinkenburg van Buro Berenschot, 
is er wel degelijk toekomst voor muziekonderwijs. "Maar dan moeten zowel de politiek als de 
aanbieders van muziekles tot elkaar komen". 
 

Een mooi voorbeeld van hoe het goed gaat in Zeeland vindt hij de 'gouden driehoek'. "De samenwerking 

tussen school, de muziekvereniging en de muziekschool, zoals bijvoorbeeld de fanfare dat doet in een 

kleine gemeenschap". 

 

 

 

 

 

 

 

 
bron: www.omroepzeeland.nl 

 



 





  



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 

 

 

 

 

 

Ruiterplaatweg 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 

 

 

 

Cruyckelcreke 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 

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


 

Ruiterplaatweg 2B 

4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 371234 

 

 

 

 

Ruiterplaatweg 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 

 

Boomweidelaan 63 

4423 AN Schore 

Tel: 06 - 51058666 

 

 

 

 

St. Felixweg 2 

4493 ZG Kamperland 

Tel: 0113 - 371553 

 

 

 

 

 

 

Tuin & groenbeheer Van der Maas 

Noordweg 3 

4494 NG Geersdijk 

Tel: 06 - 55816548 

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  

 

Ruiterplaatweg 13 

4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 851718 
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Fietswinkel Kamperland 

Nieuwe Achterweg 1A 

4493 AD Kamperland 

Tel: 0113 - 371327 

Administratiekantoor Strating 

Knotwilgendreef 19 

4493 EJ Kamperland 

Tel: 0113 - 372928 / 06 - 4750776 

Ook u kunt adverteren in ons 

clubblad. Voor meer informatie 

neemt u contact op met de 

penningmeester: 

penningmeester@apollowissenkerke.nl 
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