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Van het bestuur
Hallo allemaal,
De maand is weer omgevlogen en het nieuwe clubblad moet weer gemaakt worden.
Voor de Harmonie komen er weer een paar leuke concerten aan.
Het zomerconcert in de tuin van Mevrouw van Adrichem Boogaert, die overigens zelf daarbij niet
aanwezig kan zijn i.v.m. een operatie aan de knie. Ze vindt dat zelf heel erg jammer maar het kan niet
anders, ze heeft wel voor goede vervanging gezorgd en het concert kan bij goed weer gewoon
doorgaan.
Verder willen we misschien als het allemaal lukt een soort try out concert in de kerk in Kamperland
geven, maar daar moet nog een en ander voor geregeld worden.
En dan natuurlijk het concours. Daar hebben we het eerste nummer voor binnen: "Derivations". We
hebben het op de repetitie beluisterd en ik denk dat het een hele uitdaging wordt. Verder in dit clubblad
vind je meer informatie over dit werk.
We hebben natuurlijk nog even de tijd maar die zullen we ook echt allemaal nodig hebben en ik hoop
dan ook dat de repetities goed bezocht gaan worden. Want hoe completer we zijn, hoe beter zo’n stuk
is in te studeren.
Het leerlingenorkest gaat ook nog een concert geven in samenwerking met de leerlingen van de school.
Erg leuk om toekomstige muzikanten die op school wat noten en stukjes hebben ingestudeerd onder de
bezielende leiding van Jan Spruit te zien spelen. En door de samenwerking met het leerlingenorkest ook
eens in een echt orkest mee kunnen doen.
Verder doen de leerlingen van de school mee in een soort wedstrijd om uiteindelijk mee te spelen in
een groot orkest van allemaal leerlingen die gaan spelen voor onze koning en Maxima. Dat wordt heel
spannend en ik heb begrepen dat ze al een ronde verder zijn.
Ook de steelband heeft weer verschillende optredens: Color run op zaterdag 3 juni, en Ride for the
roses op zaterdag 10 juni. Tijdens de Ride for the roses zal de steelband aan de start bij de Zeelandhallen
spelen en in Wissenkerke bij HCR De Kroon, waar tussen 11.00 en 14.00 uur de tussenstop van de 30 en
50 km. route is.
Kortom we laten ons als vereniging weer op veel plaatsen zien en dat draagt bij aan een florerende
vereniging.
Ik wil daarom iedereen bedanken die op zijn of haar manier en naar vermogen zich heeft ingezet voor
onze vereniging!
De voorzitter

Beste leden,

De afgelopen 1,5 jaar zijn we als bestuur in samenwerking met de werkgroep “In veilige handen” en de
Stichting Maatschappelijk werk & Welzijn Oosterschelde regio (SMWO) bezig geweest om de notitie “In
Veilige handen” vorm te geven.
We zijn begonnen om de notitie bespreken in de Algemene ledenvergadering. De leden hebben de
notitie vervolgens goedgekeurd. Daarna zijn we gestart met het verder vormgeven van beleid. Dit heeft
geresulteerd in de aanstelling van een vertrouwen persoon in de persoon van Lian van Nieuwenhuijze.
Daarnaast zijn we Verklaringen Omtrent Gedrag voor alle leden van 18 jaar en ouder gaan aanvragen.
Inmiddels kunnen we melden dat we al 95% van de VOG’s binnen hebben! Om de notitie blijvend onder
de aandacht te brengen zullen we binnenkort posters ophangen in de Uitkomst.
Met enige trots kunnen we melden dat we hebben begrepen dat we als muziekvereniging bij de pioniers
op dit gebied behoren binnen onze regio. Maar als bestuur vinden we het nog belangrijker dat we onze
Muziekvereniging nog veiliger hebben gemaakt voor onze jeugd. En vooral dit laatste is iets waar we
met zijn allen trots op kunnen zijn.
Daarom namens het bestuur een pluim richting alle leden!!
Vriendelijke groet,
Kim van der Maat

Op vrijdagavond 19 mei is er in Wissenkerke door diverse leden gecollecteerd voor het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Er is deze avond een bedrag van € 326,71 opgehaald. Vorig jaar was de opbrengst
€ 379,94. Dit jaar dus een lager bedrag, maar we hebben nu niet in Geersdijk gecollecteerd omdat we de
collectebussen niet op tijd hadden om begin van de week in Geersdijk te collecteren.
Ria Vink

Best jeugdlid,
Het is alweer juni en voor je het weet heb je alweer vakantie!
Om alvast in de vakantiestemming te komen, organiseren we, zoals jullie waarschijnlijk al weten, 23 en
24 juni een kampeeruitje. Als je je nog niet hebt opgegeven, kan je tot 5 juni een mail sturen naar
bas.slotema@gmail.com. Het belooft een leuke activiteit te worden, dus zorg ervoor dat je erbij bent!
Wat we precies gaan doen, houden we nog even geheim.
Sommigen hebben vrijdagavond nog grote avond van de basisschool. Als je toch meewilt, kan je na de
grote avond met meester Sjoerd meerijden naar de camping, zodat je kan aansluiten bij het
avondprogramma en kan overnachten. Als je dit niet ziet zitten kan je ook zaterdagochtend naar de
camping komen (De Willemhoeve, Provincialeweg 3, 4494 NA Geersdijk). Rond half 9 's ochtends zal er
ontbeten worden, waarna we aan deze dag beginnen.
Verder heeft de componeergroep BASE. de afgelopen drie maanden workshops gehad over componeren
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Samen met een aantal anderen hebben ze een opera
geschreven, die dinsdag 4 juli wordt uitgevoerd in Den Haag. Iedereen is welkom om bij de uitvoering te
komen.

Jaarprogramma 2017
MAAND

DATUM APOLLO

WIE

JUNI

DIVERSEN (o.a. KNMO en ZMB en
vakanties)
Pinksteren (04-06-17 t/m 05-06-17)

3

Colorrun (Vlissingen)

steelband

10

Ride for the Roses (Goes en
Wissenkerke)

steelband

15

Bestuursvergadering

bestuur

18

Medewerking afscheidsdienst
kerk Kpl

llo

23 / 24 Kampeeruitje jeugd < 16 jr

jeugd<16 jr.

25

Zomerconcert (Wissenkerke)

ha + sb

30

Concert met de Vliete
(Wissenkerke)

llo + ssg
blokfluit
school

1

Concert met de Kamperschouw llo + ssg
(Kamperland)
blokfluit
school

7

Donateursactie (Wissenkerke)
afsluiting zwem 4-daagse

allen
ha + steelb

13

Bestuursvergadering

bestuur

15

Barbecue

allen

18

1e repetitie ha

harmonie

1

1e repetitie leerlingenorkest

llo

2

Optreden Yachtclub Colijnsplaat steelband

21

Bestuursvergadering

bestuur

??

Studieweekend

ha

7/8

Kustmarathon

steelband?? Herfstvakantie (14-10-17 t/m 22 -1017)

19

Bestuursvergadering

bestuur

11

Concours Zaandam

ha

16

Bestuursvergadering

bestuur

26

medewerking kerkdienst

ensemble

JULI

Zomervakantie regio zuid (15-07-17
t/m 27-08-17)

AUGUSTUS
SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

laatste zondag kerkelijk jaar

Intocht Sinterklaas

ha + sb

DECEMBER
8 t/m 10 -Jeugdstudieweekend
Domburg - ZMB
21

Bestuursvergadering

bestuur

24

Kerstavonddienst

llo??

Kerstvakantie (23-12-17 t/m 07-01-18)

Clubs & verenigingen
Bij de VriendenLoterij kunt u als deelnemer zelf bepalen welk goed doel u steunt. Naast onze 48
goede doelen heeft u ook de mogelijkheid om clubs en verenigingen uit uw eigen buurt te steunen
met een lot. De helft van uw lotprijs gaat rechtstreeks naar de clubkas.
Zit er een club of vereniging in uw buurt, die u een warm hart toedraagt? Bijvoorbeeld omdat u deel
uitmaakt van de lokale muziekvereniging. Of omdat uw zoon of dochter regelmatig in het buurthuis te
vinden is. Dan kunt u met uw lot deze club of vereniging steunen.
bron: www.vriendenloterij.nl

Ook Apollo is een vereniging die op deze manier financiële steun ontvangt.
Vorig jaar ontving Apollo € 4.421,00. Daarmee is Apollo de op een na best gesteunde club van Zeeland.
Wilt u helpen Apollo op een 1e plaats te krijgen, steun ons dan. Veel leden doen dit al. Speelt u (of
iemand die u kent) mee in de vriendenloterij en is het lot nog niet gekoppeld aan een vereniging, kijk
dan op http://www.vriendenloterij.nl/goede-doelen/clubs-verenigingen.htm hoe dit gaat. Uw lotprijs
blijft gelijk, maar de clubkas van Apollo wordt gespekt als u uw lot koppelt aan Apollo. De koppeling aan
een vereniging kan alleen door de speler van de loterij gedaan worden.

De opbrengst van het eerste kwartaal van 2017 is € 906,50

Verjaardagen
5
14
14
16
24
25
26

Albert Sandee
Rianne van Leeuwen
Marijn Sandee
Sem Maessen
Arjen Kooman
Iris de Bat
Adrie Kouwer

'
Ledennieuws
Aan het begin van de repetitie van de harmonie wordt altijd meegedeeld wie zich hebben afgemeld.
Leden die zich voor langere tijd afmelden, worden niet elke week genoemd, maar alleen de eerste keer.
Zo hebben we Krista enkele maanden gemist door o.a. haar werk. We zijn blij Krista dat je er vrijdag
weer was.
Vanaf 2 juni t/m 1 september zullen we Carine missen op de repetitie. Carine gaat een reis naar de
Noordkaap maken. Zij zal als ze de mogelijkheid heeft ons op de hoogte houden van haar reis.
Zoals elk jaar vliegen de duiven van Tom weer van ver naar huis, waardoor we hem tot het najaar
missen.

Schoonmaakrooster
Maand

Aanspreekpunt

Helper

Hand en Spandiensten

Januari

Margreeth

Corina

Naomi

Februari

Ronald

Evan

Yanniek

Maart

Conny

Sjoerd

Bas

April

Debbie

Krista

Anouk de Neef

Mei

Adrie

Gerard

Evelien

Juni

Ursula

Tanya

Iris

Juli/Augustus

Ilse

Stephan

Sigrid

September

Jolanda

Leanne

Britt

Oktober

Hans

Tom

Colin

November

Anne Vink

Nynke

Anne de Winter

December

Wouter

Chiara

Lieke

Koninklijke Harmonie Peer naar Valencia
Er zijn afleidingen en
....... afleidingen
Het Certamen vraagt elk orkest om ook een keuzewerk te spelen. Wij zullen Derivations van de
Luxemburgse componist Marco Pütz brengen.

Made in Luxemburg
Marco Pütz (1958) is een hedendaagse componist, dirigent en muziekprofessor. Hij studeerde saxofoon,
kamermuziek, harmonieleer, contrapunt en orkestdirectie aan het conservatorium van Esch-sur-Alzette,
Luxemburg waar hij zes eerste prijzen behaalde. Hij vervolgde zijn studies in België aan het Koninklijke
Muziek-Conservatorium in Brussel (saxofoon en kamermuziek) en het Koninklijk Conservatorium van
Luik (harmonieleer en orkestdirectie). Pütz is professor saxofoon, kamermuziek en instrumentatie aan
het conservatorium te Luxemburg en saxofonist in het Philharmonisch Orkest Luxemburg. Sinds 1987
componeert hij ook muziek en hij schreef tot dusver meer dan 75 werken, voornamelijk voor blazers en
harmonieorkest.

Op 25 en 26 maart 2016 was Marco Pütz ook te gast in Peer voor een dirigentenworkshop. Hij nam ruim
de tijd om zijn compositie met ons door te nemen.

Afleidingen?
Derivations betekent letterlijk ‘afleidingen’. Pütz schreef het stuk in 2003 in opdracht van de fanfare
Kunst en Vriendschap uit Partij-Wittem in Nederlands Limburg. Het uitgangspunt van de compositie is
een klein motief dat eerst uit 3 en later uit 4 verschillende tonen bestaat. Dit motief ondergaat

doorheen het stuk verschillende kleine en grote veranderingen. Deze techniek kan beschouwd als het
handelsmerk van de componist want ook in andere composities zoals Meltdown, Initiales en Sincerely
Yours! maakt hij er gebruik van. Het hele stuk duurt 15 minuten en bestaat uit drie delen: snel –
langzaam – snel. In 2005 was Derivations het verplichte werk in de Concertafdeling Fanfare tijdens het
WMC.
bron: www.harmoniepeer.be

Op 11 november neemt de harmonie deel aan het concours in Zaandam. Een van de te spelen werken is
het bovengenoemde Derivations.
Een opname van KHP in Valencia vindt je op:
https://www.youtube.com/watch?v=_xgR8_bZMG4&index=3&list=PL63wwqdozctRYViRGNsOrHOWt9mOVxKh


11 juni tryout concert Brassband Excelsior Kloetinge en Brassband Bacchus uit Lennik
Brassband Excelsior Kloetinge is momenteel druk met voorbereidingen ivm deelname aan het WMC op
8 juli 2017 in Kerkrade. Het WMC wordt elke 4 jaar georganiseerd en bands uit verschillende landen
nemen deel aan deze bijzondere wedstrijd.
In voorbereiding daarop geeft Brassband Excelsior op
zondag 11 juni een try-out concert. Dit try-out concert
heeft een internationaal tintje, vanwege het optreden
van collega Brassband Bacchus uit Lennik (België). Beide
bands staan onder leiding van dirigent Bart Van
Neyghem. Beide bands spelen op het WMC het
verplichte werk "Dances and Arias" van Edward
Gregson, Brassband Excelsior heeft de keuze gemaakt
voor "Odysee" van Kevin Nobury, terwijl Brassband
Bacchus "Sinfonietta no 3" van Etienne Crausaz als vrij
werk heeft gekozen.
Naast de concourswerken spelen beide bands nog een
aantal lichtere nummers.
Het concert start om 16.00 uur in het Goese Lyceum,
Oranjeweg 90 in Goes.
Toegang is gratis!
Graag tot ziens op 11 juni!

Uit de media
De mens is een van de weinige dieren die een beat kan herkennen
Intervieuw
Muzikaliteit is aangeboren, ontdekte Henkjan Honing. Nu onderzoekt hij of parkinsonpatiënten
misschien baat kunnen hebben bij zijn onderzoek.
De zwarte vleugel in de woonkamer van Henkjan Honing dient tegenwoordig vooral als boekenplank. “Ik
speel eigenlijk al sinds de jaren tachtig niet meer,” zegt de hoogleraar muziekcognitie van de Universiteit
van Amsterdam. Op de achtergrond klinken de rustgevende klanken van klassiek pianist Glenn Gould.
Honing wacht op een mailtje van vakblad Cortex, dat elk moment binnen kan komen. De goedkeuring
van zijn laatste artikel naar het unieke muzikale vermogen van de mens, waarover later meer.
Vanuit die woonkamer – vier hoog met uitzicht op het Amsterdamse IJ – praat de hoogleraar over hoe
zijn onderzoek uiteindelijk parkinsonpatiënten zou kunnen helpen, of hoe je er beter
basisschoolonderwijs mee kunt bewerkstelligen. Maar eigenlijk is hij een wetenschapper voor wie de
praktische kant hooguit mooi meegenomen is: drijfveer is duidelijk de bevrediging van zijn
nieuwsgierigheid. Dat blijkt wel uit de bevlogenheid waarmee hij praat over wat nog níet duidelijk is aan
muzikaliteit, en hoe graag hij zich in die onontdekte wereld willen bewegen.
Want dat muzikaliteit nog steeds iets ongrijpbaars is, kan Honing wel duidelijk maken. Daarvoor gaat hij
terug naar die jaren tachtig. Toen hij stopte met het spelen in bandjes, en wetenschap de boventoon
begon te voeren in zijn leven.
En warempel, ieder kind reageerde verbaasd als er onverwacht een toon uit de beat werd weggelaten
In die tijd, rond zijn promotie, probeerde Honing een computer te leren wat maatgevoel is. Moet te
doen zijn, ieder mens kan immers gedachteloos en zonder training met muziek meedeinen of klappen.
Maar dat wat voor de mens zo triviaal is, bleek absurd moeilijk in programmeertaal te vatten. Zo’n
computer heeft heel moeilijk door waar ‘de één’ zit, het begin van elke maat. Luisteren naar waar de
krachtigste toon zit (Vá-der jacob, Vá-der jacob, Sláápt gij nog?), biedt niet altijd uitkomst. Neem reggae
– daar ligt de nadruk steeds ná de tonen die bij rock en pop juist het geraamte van de maat vormen. De
eerste tel is er juist stil, maar toch voelen mensen hem. Computers niet.
Vier jaar knutselen leverde hem een rood doosje op met een zwarte naaldhakschoen erop, die via een
computer ritmisch met de muziek mee kon tappen. Speelde je de muziek iets sneller af, dan had de
schoen het na enig geklungel door en zat hij in het nieuwe tempo.
Een wetenschappelijke carrière kwam nu snel van de grond, met als voorlopig hoogtepunt het babyonderzoek uit 2009. In een Hongaars ziekenhuis mocht Honing met collega’s onderzoek doen met 14
baby’s van slechts een paar dagen oud. Konden die horen waar eerste tel van elke maat zit in een
simpele drumbeat? De periodiciteit horen in de eindeloze stroom boem klats, boem boem klats?

Met een mutsje vol pleisters met elektroden zocht hij het uit. En warempel, ieder kind reageerde
verbaasd als er onverwacht een toon uit de beat werd weggelaten – dat zie je in het brein op een EEGscan. Die verbaasdheid was groter als de eerste tel werd weggelaten dan wanneer het een andere tel in
de maat betrof. Apen kunnen die laatste stap niet maken, zag Honing in een ander onderzoek.
Conclusie: de mens heeft een aangeboren maatgevoel, één die je niet bij andere primaten ziet. Honings
vakgroep deed zijn uiterste best zijn eigen studie te ontkrachten om er zeker van te zijn dat ze het toch
echt bij het rechte eind hadden. Advocaat van de duivel spelen door het van alle kanten te bekijken.
Maar in een artikel dat binnenkort verschijnt lijkt dat toch echt definitief het geval. Het is die studie
waarvoor elk moment de laatste goedkeuring op zijn scherm kan verschijnen.
Twee andere diersoorten die maatgevoel hebben: papagaaien en zeeleeuwen
Wat heeft de mens eraan zo goed te zijn in het herkennen van een beat?
“Het idee is dat dat talent geholpen heeft om groepen van de vroege mens bij elkaar te houden. Als je
samen wilt dansen, zingen, muziek maken of zelfs marcheren, moet iedereen maatgevoel hebben. In
hetzelfde tempo kunnen denken. Zo niet, vergeet dat dansen en zingen dan maar. En dat zijn allemaal
zaken die binden, cruciaal zijn voor een groepsgevoel. Apen kunnen elkaar nog vlooien, maar bij de
mens werden die groepen waarschijnlijk al snel veel te groot voor dat soort tijdsintensieve dingen. Dan
is muzikaliteit en het kunnen bewegen op muziek een heel mooie oplossing, een die in de evolutie
blijkbaar overeind blijft.”
“En ook echt iedereen heeft dat talent trouwens. We onderwierpen naast baby’s en apen ook grote
groepen volwassenen aan die luistertest met omissies in de beat, musici en niet-musici. Maar daar bleek
wat dit betreft geen verschil tussen.”
Honing vertelt met zichtbaar plezier over twee andere diersoorten die maatgevoel hebben: papagaaien
en zeeleeuwen. Hoewel hun brein erg anders is ingericht dan dat van primaten – waaronder de mens –
leven deze twee diersoorten ook in grote groepen. Vooral papagaaien schijnen plezier te hebben in het
met hun kopje zwaaien in de maat van hiphop of rock. Internetfenomeen Snowball gooit er zelfs zijn
pootjes beurtelings bij in de lucht – een soort klompendans, kraaiend van plezier. “Maar hier zien we
ook die sociale component: hij danst alleen als zijn baasje er naast staat. Loopt het baasje weg, dan
boeit het hem ineens niet meer, kijkt hij gewoon om zich heen.”
U zegt dat kennis over muzikaliteit kan helpen bij de aanpak van Parkinson.
“Een van de meest fascinerende ontdekkingen in mijn veld vind ik toch wel de sterke link tussen het
auditieve gedeelte van ons brein en het motorische deel. Leg iemand in de MRI-scanner waar in hij zich
niet kan bewegen, zet wat rockmuziek op en motorische breindelen lichten op, alsof hij aan het dansen
is.
“Meer informatie over hoe die link precies verloopt leidt hopelijk inderdaad tot vooruitgang bij
patiënten met Parkinson, waarvan nu al duidelijk is dat die makkelijker in beweging komen wanneer ze
een metronoom horen tikken. Blijkbaar activeert die regelmaat iets in het auditief gedeelte, dat een
positieve weerslag heeft op het motorische.”

U bent de broer van de vermaarde saxofonist en Boy Edgarprijswinnaar Yuri Honing. Spart u weleens
met hem over wat muziek is, over wat ze doet met de luisteraar?
Honing moet lachen: “Nee, we kunnen heel goed overweg, maar wat muziek betreft hebben we een
tegenovergestelde insteek. Hij zet als kunstenaar graag overal een uitroepteken achter, terwijl ik als
wetenschapper overal vraagtekens plaats. Hij creëert nieuwe composities en moet daar natuurlijk
achter gaan staan. Ik ben juist van weinig dingen echt zeker, en krijg bij elke beantwoorde vraag tien
nieuwe.”
Begin volgend jaar staat Honing op de theaterplanken met collega’s Dick Swaab en Erik Scherder. Het
publiek krijgt dan met gebundeld enthousiasme uitgelegd waarom muziek zo belangrijk is, bijvoorbeeld
in het basisonderwijs. “Daar moet muziek echt weer onderdeel worden van het curriculum, vinden wij.
Het is een vorm van non-verbale communicatie die niet alleen helpt om nieuwe vriendjes te maken,
maar mogelijk ook om je beter op je andere vakken te concentreren. In hoeverre kinderen er ook echt
cognitief en sociaal op vooruitgaan, onderzoek ik nu samen met Erik een promotiestudent.” Het
antwoord laat zich raden.
Wie is Henkjan Honing?
Honing (1959) studeerde in Utrecht, Londen en Stanford en belandde uiteindelijk in Amsterdam om daar
het hoogleraarschap te bekleden. Opgegroeid in een muzikaal gezin waarin iedereen een instrument
speelde, stopte Honing zelf rond zijn 25e als muzikant om zich helemaal op de wetenschap te richten. In
2013 verscheen de nieuwste versie van zijn boek ‘Iedereen is muzikaal’, dat inmiddels ook in het Engels is
vertaald.
bron: www.trouw.nl
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Kamperland
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Soelekerkestraat 9
4493 BS Kamperland
Tel: 0113 - 372268

Voorstraat 17
4491 EV Wissenkerke
Tel: 0113 - 371324

Cruijckelcreke 13C
4491 PS Wissenkerke
Tel: 0113 - 700262

Steeweg 50
4401 AR Yerseke
Tel: 0113 - 572343

Pearyweg 23
4462 GT Goes
Tel: 0113 - 220640

Boomweidelaan 63
4423 AN Schore
Tel: 06 - 51058666

Sandee Hoveniers BV
Noordstraat 1A
4493 AE Kamperland
Tel: 0113 - 745801

Administratiekantoor Strating
Knotwilgendreef 19
4493 EJ Kamperland
Tel: 0113 - 372928 / 06 - 4750776

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

Noordstraat 42
4493 AH Kamperland
Tel: 0113 - 371624

Voorstraat 9
4491 ET Wissenkerke
Tel: 0113-371663

Ruiterplaatweg 13
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 851718
Uw advertentie in ons
clubblad? Info bij de penningmeester

Fietswinkel Kamperland
Nieuwe Achterweg 1A
4493 AD Kamperland
Tel: 0113 - 371327

