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Van het bestuur
We hebben weer ons zomerconcert mogen houden in de tuin van mw. Van Adrichem Boogaert. Een
mooie dag met veel publiek. Mw. Van Adrichem Boogaert heeft genoten van deze middag en was blij
dat ze er weer bij kon zijn. Vorig jaar kon zij er wegens ziekte helaas niet bij zijn. We zijn al weer
uitgenodigd voor volgend jaar.
Behalve de harmonie en de steelband, hadden we dit keer ook een saxofoonkwartet. Anouk, Willeke,
Debbie en Leanne brachten een examenstuk van Anouk ten gehore. Zoals elk jaar hadden ook nu weer
leden wat lekkers voor bij de koffie gebakken, waardoor we nog wat extra inkomsten hadden. Samen
met onze bekende trommel waar een gift in gedaan kan worden was de opbrengst van deze middag €
216,75
Na de vakantie volgt al snel weer het eerste concert, nl. het concert met de bouw- en infraharmonie op
15 september. We hopen dus dat ondanks een periode waarin veel leden op vakantie zijn we toch een
goede opkomst voor de repetities hebben.
Behalve met muziek zijn we de afgelopen maand actief geweest met de anjercollecte en het opfrissen
van onze huidige repetitie ruimte. Over het opfrissen van de Pompweie lees je verderop in deze Even
Uitblazen.
De anjercollecte, waarvoor in Wissenkerke en Geersdijk is gecollecteerd, heeft € 431,54 opgebracht. De
helft van dit bedrag is voor de clubkas.
Kort voor en in de vakantieperiode zal de steelband nog een paar optredens hebben en meteen na de
vakantie ook weer. Een aantal van deze optredens zijn voortgekomen uit de optredens tijdens de Ride
for the Roses. De steelband is ook dit jaar weer een succesvol onderdeel van onze bruisende vereniging.
In verband met de vernieuwde privacywetgeving staan op de verjaardagskalender alleen nog maar de
voornamen. Ook de lijst met geslaagden aan de Zeeuwse muziekschool geeft alleen voornamen. Achter
de schermen wordt nog steeds hard gewerkt om aan alle nieuwe eisen te voldoen. Als alles afgerond is
zullen er wel weer achternamen genoemd kunnen worden. In een volgend clubblad hopen we weer
nieuwe informatie te geven over de stand van zaken. Houd ook de wekelijkse muurkrant op de
repetitieavond in de gaten. Al het actuele nieuws kun je daar
vinden.

Vrijdag 6 juli heeft de harmonie de laatste repetitie voor de
vakantie en namens het bestuur wil ik jullie daarna een goede
vakantie wensen.
Op 10 augustus begint de repetitie van de harmonie weer en op
24 augustus de samenspeelgroep en het leerlingenorkest.

Ria Vink

Jaarprogramma 2018
JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

7

Kaaifeest Waarde

steelb

14.00 ?

13

Optreden steelband Bruinisse

steelb

18.00 uur

6 juli t/m 17 augustus

zomervakantie LLO en SSG

13 juli t/m 3 augustus

zomervakantie harmonie

10

1e repetitie na vakantie

16

bestuursvergadering

17

Yerseke by night

steelband

18

Mosseldag Yerseke

steelband

24

1e repetitie na vakantie

LLO / SSG

31

afsluiting zwem 4-daagse

15

Concert i.s.m. Bouw en infraharmonie

20

bestuursvergadering

23

medew. startdienst W’kerke

6

kustmarathon

steelband

7

wandelmarathon

steelband

18

bestuursvergadering

20

Concert Kapelle

ha

3

Concert Kamperland

ha

10

oliebollenactie

15

bestuursvergadering

bestuur

??

intocht Sinterklaas

ha + sb

25

medewerking kerkdienst

20

bestuursvergadering

24

medewerk. kerstnachtdienst

ha

19.30 uur

bestuur

steelb

ha
bestuur
llo

bestuur

allen

ensemble

DECEMBER
bestuur
llo

09.30 uur

Aanstaande vrijdag 6 juli is alweer de laatste repetitie van de harmonie voor de zomervakantie. Daarom
willen we graag na de repetitie samen een borrel drinken. De Activiteitencommissie zorgt voor een
lekker begindrankje. De rest van de drank is voor eigen rekening. Natuurlijk zullen er ook verschillende
hapjes zijn.
Dus is de nieuwe muziek niet aanleiding genoeg om naar de repetitie te komen, kom dan naar de laatste
repetitie voor deze knotsgezellige borrel!

Redactienieuws
Het clubblad voor de maanden juli en augustus is altijd 1 clubblad voor 2 maanden en het volgende
clubblad komt dan op 1 september.
Dit jaar zal in verband met vakantie het volgende clubblad voor 20 augustus of na 9 september
verschijnen. Ik kan nog niet zeggen wanneer dat zal zijn. Houd je mailbox dus in de gaten.
Ria

Verjaardagen
Juli:
5
8
13
17

Karin
Nathan
Mirthe
Ymke

Augustus:
2
Corine
27
Bas

Ledennieuws

Aan de Zeeuwse Muziekschool zijn de examens weer afgenomen. De volgende leden hebben hun
diploma behaald:

Senna
Jasmijn
Fabiënne
Ismay
Aimée
Naomi
Anouk

A-diploma dwarsfluit
A-diploma dwarsfluit
B-diploma hobo
B-diploma altsaxofoon
B-diploma bugel
C-diploma dwarsfluit
D-diploma altsaxofoon

Jubileumjaar 2019 : Apollo “on Tour”
Namens de jubileumcommissie
130 jaar Apollo! 2019 komt met rasse schreden dichtbij dus tijd om iedereen op de hoogte te stellen van
onze plannen voor volgend jaar. Begin maar vast met koffers pakken ;-)
De concerten
We pakken flink uit volgend jaar. Zoals we op de ledenvergadering hadden aangekondigd gaan we met
de orkesten een ABC’tje doen: Antwerpen, Berlijn en Culemborg. Maar: dat is nog niet alles! Ons ABCgebouw wordt uitgebreid met een WC: Wissenkerke en Colijnsplaat. Er staan op dit moment dus 5
grote activiteiten gepland voor 2019:

1. Antwerpen
• Februari/ Maart 2019.
• Concert in het strippretpark Comics Station: https://www.comicsstation.be
• Het leerlingenorkest gaat ook mee
• Speciale jeugdactiviteiten in het pretpark
• Voor de niet-jeugd leden een stadswandeling incl. maaltijd
2. Berlijn
• Woensdag 29 mei tot en met zondag 3 juni 2019
• Kosten bedragen ca. € 330 per persoon
• Er komt een spaarsysteem voor de leden om dit in een aantal maanden bij elkaar te
sparen.
• Harmonieorkest, geen leerlingen

3. Culemborg
• Zaterdag 2 november
• Samenwerkingsconcert met de harmonie “Pieter Aafjes” uit Culemborg (1ste divisie)
• Ook het leerlingenorkest gaat mee.
4. Wissenkerke
• Op de Wissenkerkse dag, eerste zaterdag van juni
• Bedoeling is om overdag met kleinere ensembles op de dag op te treden (saxofoon,
klarinet, koper etc.) en ’s avonds een concert.
• Ook voor het leerlingenorkest kijken we hier naar de mogelijkheden.
5. Colijnsplaat
• i.s.m. EMM Kortgene en Wilhelmina Colijnsplaat.
• September 2019
• Waarschijnlijk niet op een ponton, zoals eerst de bedoeling was, in verband met de hoge
kosten, maar in de haven van Colijnsplaat ter ere van de opening van de herinrichting van
het havenplateau.

Leerlingenorkest
Zoals je hierboven kunt lezen, gaan de leerlingen in ieder geval mee naar Antwerpen, Culemborg en
kijken we naar de mogelijkheden op de Wissenkerkse dag. Aan de jeugdleden is ook gevraagd om met
ideeën voor extra activiteiten te komen.

Steelband
Naast de reguliere concerten kijken we voor de steelband of het mogelijk is om een “rijdend” concert op
een oplegger door de gemeente te geven, en zo een beetje “Noord-Bevelands” carnaval te organiseren.

Extra activiteiten t.b.v. de financiën.
Het jubileumjaar gaat uiteraard weer veel geld kosten. Naast een budget wat we van het bestuur
hebben gekregen gaan we proberen extra geld op te halen door middel van twee activiteiten:

1. De Apollo verjaardagskalender
Een verjaardagskalender met foto’s van alle Apollo leden op leuke locaties in de gemeente,
om aan al je familie, bekenden, leraren, toevallige voorbijgangers en wie hem maar wil
hebben te verkopen. De foto’s zullen na de zomervakantie worden genomen en hierover
nemen we nog contact op met jullie. De kalender zal rond 1 november beschikbaar zijn.

2. Schilderen
Verderop in deze Even Uitblazen zie je een uitnodiging voor een Schilder/ Diner event op 20
september 2018. We gaan schilderen in de middag, dineren en ’s avonds voor de harmonie
een concert geven met de Bouw- en Infra Harmonie. De opbrengst van de schilderijen is voor
het jubileumjaar.
De muziek
De muziekcommissie is hard bezig om voor zowel leerlingenorkest als harmonie een voor het publiek
toegankelijk repertoire samen te stellen, wat verband houdt met de locaties en ook de 130-jarige
historie van Apollo. Het is de bedoeling dat we na de zomervakantie met 2 of 3 nummers al kunnen
starten.
Kortom: een druk jaar in 2019, maar ook drukke voorbereidingen. Iedereen die nog leuke tips heeft over
muziek, activiteiten, etc. is natuurlijk van harte welkom. Schiet ons (Corina, Corine, Anouk, Eric, Gerard,
Lian, Albert) erover aan op de repetities.

Uit de media

Bron: Dichterbij, ledenmagazine Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

15/9/2018
SCHILDEREVENT 14.00 – 17.00 UUR
DINER-EVENT 17.00 – 18.30 UUR
AANSLUITEND ZAL DE HARMONIE EEN CONCERT GEVEN IN WISSENKERKE
Beste Leden van Apollo,
Volgend jaar is het zover: Apollo bestaat 130 jaar. Om dit groots te kunnen vieren
hebben we geld nodig. Een van de manieren waarop we geld willen gaan verdienen
is door het verkopen van eigen gemaakte schilderijen!
Kortom: We hebben alle leden nodig om op zaterdagmiddag 15 september de
mooiste muzikale schilderijen te maken. Je hoeft niet getalenteerd te zijn, het is
geen wedstrijd. Doel is om (veel) geld in te zamelen en het vooral gezellig met
elkaar te hebben! Er zullen grote en kleine schilderijen zijn, kortom voor ieder wat
wils. Ervaring is absoluut geen vereiste, want we hebben Anita.
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd!
Na de schilderactiviteit (en het gezamenlijk opruimen) is er de mogelijkheid om
samen te dineren. De activiteitencommissie zal dit voor ons organiseren.
Aansluitend kunnen de leden van de harmonie door naar Wissenkerke voor een
concert (vergeet je uniform en instrument dus niet).

Graag wel opgeven bij Corina voor 7 september :

Wist je dat
iedereen kan
schilderen!

Zoveel
gezelligheid, dat
mag je niet
missen!

Er is voldoende
plaats voor
iedereen.

Laat je inspireren
op internet /
pinterest.

Alleen dineren
mag ook.

0 _______________________________________ Ik kom gezellig mee schilderen
0 _______________________________________ Ik kom lekker mee eten

E-mail: michelcorina@zeelandnet.nl Telefoonnummer:
06 – 221 575 01

Locatie:
De Pompweie te
Kortgene

Opfrissen De Pompweie
De afgelopen weken hebben de activiteitencommissie en het jeugdbestuur met een aantal vrijwilligers
onze huidige repetitieruimte opgefrist. Het begon met het weghalen van overbodige materiaal aan het
plafond en het vervangen van kapotte lampen. Helaas gaan er steeds meer lampen kapot en is besloten
de verlichting te vernieuwen. Verder werd begonnen met het schilderen van de wand achter het
slagwerk.
Een week later ging het Apolloklusteam verder met het schilderen van de muren in de repetitieruimte
en de foyer. In de kleine ruimte naast de foyer is een voetbaltafel geplaatst. Op de muur in de foyer is
een wit vlak geschilderd, waar in de pauze en na de repetitie een muurkrant wordt geprojecteerd.
Na 2 weken geen klusactiviteit is de muur achter het slagwerk door jeugdleden van vrolijke
afbeeldingen voorzien. Zij hebben eerst sjablonen gemaakt en die vervolgens op de muur gespoten in de
kleuren zilver, goud, wit, zwart en Apollo blauw.
De komende tijd zal het schilderwerk afgewerkt worden en de verlichting vervangen.

Onderstaande lijst met sponsoren zal een mooi plaatsje krijgen. Alle sponsoren en klussers hartelijk
dank.

Het opfrissen van deze locatie is mogelijk gemaakt door:

Het Apollo klusteam

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

