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Van het bestuur
Op 25 mei 2018 moet iedere organisatie in Nederland aan de nieuwe privacywetgeving voldoen. Dat
geldt dus ook voor onze vereniging. Via de KNMO kunnen we via een stappenplan aan deze wetgeving
voldoen en het bestuur is hier dan ook druk mee bezig. Een van de dingen die zichtbaar gaan
veranderen is dat mails die naar meerdere personen worden gestuurd in BCC worden verstuurd,
waardoor de emailadressen van andere ontvangers niet meer te zien zijn. Voor het clubblad werd dat
altijd al gedaan, maar voor mails die alleen naar de leden gingen was dat nog niet het geval, maar sinds
kort wordt dat ook gedaan.
De eerste repetities in De Pompweie zijn geweest. We zijn erg blij met deze grotere ruimte. De eerste
repetitie waren er niet zo veel leden aanwezig, dus konden we wat betreft het geluid weinig zeggen. De
tweede repetitie was het toch wel hard. Nadat we de orkestopstelling een kwart slag gedraaid hebben
gaat het beter.
De ruimte zelf kan nog wel een opfrisser gebruiken. De activiteitencommissie en het jeugdbestuur
hebben met elkaar nagedacht hoe we er een gezellige ruimte van te maken, want voorlopig zullen we
nog wel in Kortgene blijven repeteren. De aanwezige commissieleden waren enthousiast en we hopen
dat jullie net zo enthousiast zijn. We rekenen op de medewerking van zo veel mogelijk leden om op een
zaterdag middag er een mooie repetitieruimte van te maken.
Afgelopen maand heeft Apollo weer meegedaan met de Rabobank Clubkascampagne. We hebben 330
stemmen gekregen, goed voor € 1.097,89. Van de 404 verenigingen die meededen is Apollo 24e
geworden. Op de verenigingsavond op
19 april mocht Arjen de cheque in
ontvangst nemen.

foto: Suzan fotografie

Het begint langzaam aan weer zomer te worden in ons landje. Tijd om weer naar buiten te gaan. Dus ook
voor de jeugd van Apollo. Zaterdag 21 mei zijn we met de jeugdleden van onze vereniging gaan kanoën
bij Kanoa in Wolphaartsdijk. We hadden veel geluk met het weer, want wat een prachtige dag was het.
Het was een dag die je met recht een zomerse dag kunt noemen.
Dit verhoogde natuurlijk nog meer het plezier van het
kanoën, want dan is het ook niet erg als je per ongeluk nat
gespetterd wordt door iemand in een andere kano, toch?
De kanotocht leidde ons naar de schat van een oude
sluiswachter die vele jaren geleden al zijn kostbaarheden
verstopt heeft. Met veel heen en weer varen van
aanlegsteiger naar aanlegsteiger en met een flink gepuzzel,
hebben we uiteindelijk de schat gevonden. Welk fortuin wij
ons hebben toegekend houd ik hier natuurlijk geheim.
Al met al was het een prachtige en spannende tocht.
Iedereen heeft dan ook met volle teugen genoten.

Nieuws vanuit de activiteitencie. en het jeugdbestuur

Zowel de activiteitencommissie als het jeugdbestuur heeft initiatief genomen om te kijken hoe we ons
nieuwe repetitie gebouw kunnen opfrissen. Afgelopen maandag hebben Ria, Lenneke, Anouk en Corine
hierover vergaderd. Ons plan is om de repetitie ruimte en de foyer een opknapbeurt te gaan geven. Een
beetje verf en wat aanpassingen zullen een groot verschil maken.
We gaan nu bezig met het maken van een begroting om te zien of een en ander haalbaar is qua
financiën. Ons plan is om de muur achter het slagwerk aan de creativiteit van de jeugd over te laten.
Wat de specifieke plannen zijn houden we nog even voor ons, daarmee willen we de vereniging graag
verrassen. De rest van de muren zullen we wat gematigder houden en in mooie, rustige kleuren
schilderen.
Ons streven is ambitieus. We zouden namelijk op
zaterdag 2 juni vanaf 9.30 uur al met zo veel mogelijk
mensen willen gaan verven/klussen in het gebouw. Dus
weet je hoe een kwast er uit ziet? Hou dan 2 juni vrij in
je agenda en kom helpen met het oppimpen van het
gebouw. Het wordt een gezellige en kleurrijke dag.
Voor de lunch wordt uiteraard gezorgd!!

Mocht je vragen of suggesties hebben horen we het
graag.

Hartelijke groet namens de activiteitencie. en het jeugdbestuur.
Corine van der Maat

Jaarprogramma 2018
MEI

4

Repetitie harmonie

ha
hemelvaart (10 mei)

11

Boerenfietstocht

17

bestuursvergadering

30

Anjercollecte

steelband

13.00 uur

bestuur
allen
pinksteren (20 en 21 mei)

JUNI

1

anjercollecte

3

Manhuistuinconcert

9

Ride for the roses

17

medew. kerkdienst K'land

21

bestuursvergadering

22/23 Kampeeruitje
24

Zomerconcert

allen
ha

12.00 uur

steelband

2 locaties

llo
bestuur
jeugd
ha + sb

15.00 uur

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

zomervakantie (7-7 t/m 19-8)
13 juli t/m 3 augustus

zomervakantie harmonie

13 juli t/m 17 augustus

zomervakantie LLO en SSG

10

1e repetitie na vakantie

16

bestuursvergadering

bestuur

17 / 18 Optreden steelband Yerseke

steelband

ha

24

1e repetitie na vakantie

LLO / SSG

15

Concert i.s.m. Bouw en
infraharmonie

Ha

20

bestuursvergadering

23

medewerking startdienst

18

bestuursvergadering

20

Concert Kapelle

okt/nov oliebollenactie

19.30 uur

bestuur
llo
bestuur
ha
allen

09.30 uur
herfstvakantie (13 t/m 21
oktober)

NOVEMBER

3

Concert Kamperland

ha

15

bestuursvergadering

bestuur

??

bingo

??

intocht Sinterklaas

25

medewerking kerkdienst

20

bestuursvergadering

24

medewerk. kerstnachtdienst

allen
ha + sb
ensemble

DECEMBER
bestuur

kerstvakantie (22-12 t/m 6-1)

llo

Ook deze maand is er weer gelegenheid om wat extra inkomsten te
krijgen, nl. de Anjercollecte. Deze wordt dit jaar gehouden van 27 mei –
2 juni. Op 30 mei en 1 juni willen we hier voor collecteren. Op 1 juni zal
er net als vorig jaar voor de repetitie van de harmonie gecollecteerd
worden. Als iedereen meehelpt, is het zo gedaan. Er is een aparte mail
gestuurd. Heb je die gemist, je kunt bij Kees de Smit aangeven of je op
maandag, dinsdag of donderdag in Geersdijk wilt collecteren of op
woensdag of vrijdag in Wissenkerke.

Zomervakantie
Op de laatst gehouden bestuursvergadering zijn de zomervakanties vastgesteld:
Harmonie:

13 juli t/m 3 augustus

1e repetitie na de vakantie: 10 augustus

Leerl.orkest en
Samenspeelgroep:

13 juli t/m 17 augustus

1e repetitie na de vakantie: 24 augustus

Steelband:

in onderling overlegBlokfluitgroep: geeft Lian door

Verjaardagen
1
8
8
18
19
25
27
30

Patrick Geelhoed
Kim van der Maat
Margreeth van Duin
Jelle Dees
Leo van Nieuwenhuijze
Marieke Plaisier
Wouter Vink
Stephan van Belzen

Ledennieuws
Op 26 april was het weer de traditionele lintjesregen. Dit jaar
werden ook 2 leden van Apollo, namelijk Koos en Janny van den
Berge onderscheiden. Zij zijn beide benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Vanaf deze plaats ook nog van harte gefeliciteerd.
Tijdens deze plechtigheid hebben een 25-tal leden muzikale
medewerking verleend met het spelen van enkele marsen.

Bedankt
Bij deze willen wij een ieder hartelijk bedanken voor de vele felicitaties, telefoontjes, bloemen en
kaarten bij en na de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen. In het bijzonder APOLLO voor de
zeer verrassende wijze waarop dit gebeurde. Nogmaals onze welgemeende dank hiervoor.
Groetjes,
KOOS EN JANNY van den BERGE

Uit de media

J. van den Berge en mevrouw J.N. van den Berge-Geelhoed. © Ernesta Verburg
J. van den Berge en J. N. van den Berge-Geelhoed, Wissenkerke. Lid in de Orde van OranjeNassau. Beiden vrijwilliger bij muziekvereniging Apollo in Wissenkerke. Samen verzorgen ze iedere
vrijdagavond de bar. Betrokken bij de jaarlijkse rommelmarkt van Apollo. Mevrouw is ook 24 jaar
bestuurslid geweest van Apollo en de heer Van den Berge helpt met het maken van attributen voor de
jaarlijkse uitvoeringen. Ook is hij 31 jaar lid geweest van de vrijwillige brandweer Wissenkerke. Het
echtpaar is ook zeer actief in de buurt. De heer Van den Berge is in 2001 gekozen als Beste Buur.
Bron: www.pzc.nl

Bron: Klankwijzer april/mei 2018

Bron: Klankwijzer april/mei 2018

Onze sponsoren

Albert Heijn Kamperland
Ruiterplaatweg 5
4493 PG Kamperland
Tel. 0113 - 377550

Ruiterplaatweg 13
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 370048

Korte achterweg 24
4458 BG 's-Heer Arendskerke
Tel: 0113 - 561430

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

Ruiterplaatweg 2B
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 371234

Strandhoekweg 1
4493 NS Kamperland
Tel: 0113 - 371236

Groene Weegje 19 - 25
4301 RN Zierikzee
Tel: 0111 - 415455

Steeweg 50
4401 AR Yerseke
Tel: 0113 - 572343

Soelekerkestraat 9
4493 BS Kamperland
Tel: 0113 - 372268

Voorstraat 17
4491 EV Wissenkerke
Tel: 0113 - 371324

St. Felixweg 2
4493 ZG Kamperland
Tel: 0113 - 371553

Boomweidelaan 63
4423 AN Schore
Tel: 06 - 51058666

Tuin & groenbeheer Van der Maas
Noordweg 3
4494 NG Geersdijk
Tel: 06 - 55816548

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

Pearyweg 23
4462 GT Goes
Tel: 0113 - 220640

Noordstraat 42
4493 AH Kamperland
Tel: 0113 - 371624

Ruiterplaatweg 15
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 371645

Voorstraat 9
4491 ET Wissenkerke
Tel: 0113-371663

Wilt u ook uw advertentie in ons
clubblad en op onze website?
Neem dan contact op met de
penningmeester:
penningmeester@apollowissenkerke.nl

Ruiterplaatweg 13
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 851718

