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Colofon 
 

Bestuur: 

Voorzitter  Albert Sandee 

Vice-voorzitter      Arjen Kooman 

Secretaris  Kim van der Maat 

Penningmeester Kees de Smit 

Bestuurslid  Debbie Kapoen 

Bestuurslid  Leo van Nieuwenhuijze 

Bestuurslid  Willeke van Nieuwenhuijze 

 

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag: Lian van Nieuwenhuijze 

 

Muzikale leiding: 

Harmonie  Cathy Kotoun 

2e dirigent Richard Schroevers 

Steelband   Rinus Schuiling 

Leerlingenorkest Jan Spruit 

Samenspelgroep Jan Spruit 

Blokfluitgroep  Lian van Nieuwenhuijze 

 

Erelid: 

Kees Augustijn 

        

Secretariaat:      Secretariaat jeugdbestuur:  

Kim van der Maat      Sjoerd Slotema 
Bierweg 1C      Zandkreekstraat 2 

4424 EL Wemeldinge     4491 GN Wissenkerke 

secretariaat@apollowissenkerke.nl   sjoerd.slotema8@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 

 
Beste muzikanten, 

Februari is alweer voorbij gevlogen. We hebben geen optredens gehad deze maand, maar we zijn op dit 

moment hard aan het repeteren voor onze concerten in Antwerpen en Berlijn. Ook is iedereen actief 

bezig geweest met het verkopen van stroopwafels. Wat de precieze opbrengst is kan Gerard jullie 

binnenkort beter vertellen, maar dat het een succes is geworden staat al wel vast.  

Afgelopen maand hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehad. Ria is gestopt met het bestuur en 

we waren dan ook op zoek naar een nieuw bestuurslid. In deze tijd is dit nog niet zo makkelijk om 

iemand te vinden, iedereen heeft het namelijk behoorlijk druk.  Gelukkig hebben we Debbie bereid 

gevonden om als algemeen bestuurslid het bestuur te komen versterken. Debbie van harte welkom in 

het bestuur. Nu het bestuur weer compleet is hebben we afgelopen week gekeken naar de 

taakverdeling en zal de taakverdeling er vanaf heden als volgt uitzien: 

Albert  
(voorzitter) 

• geeft leiding aan de vereniging 
• draagt zorg voor het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement 
• leidt bestuurs- en ledenvergaderingen 
• is eerste vertegenwoordiger van de vereniging bij diverse aangelegenheden 
• contactpersoon harmonieleden en dirigent 
• contactpersoon steelbandleden en dirigent 

Arjen 
(vice-voorzitter) 

• vervangt de voorzitter bij afwezigheid 
• beheer muziekbibliotheek 
• contactpersoon (uit)lenen/huren bladmuziek 
• contactpersoon muziekcommissie 

Kim 
(secretaris) 

• voert het secretariaat van de vereniging 
• draagt zorg voor de inkomende en uitgaande correspondentie 
• houdt de ledenadministratie bij 
• houdt het archief bij 
• coördinator reparatie/onderhoud/aankoop instrumenten 
• coördinator onderhoud de Uitkomst 
• bijhouden instrumentenadministratie 

Kees 
(penningmeester) 

• draagt zorg voor het financieel beleid in hoofdlijnen 
• is verantwoordelijk voor de financiële administratie 
• verantwoordelijk voor de inning van contributies en donaties 
• draagt zorg voor het aanvragen van subsidies, fondsen ed. 
• houdt de sponsor- en donateursadministratie bij 
• draagt zorg voor het samenstellen van begrotingen en financiële jaarverslagen 
• contactpersoon kantinebeheer 

Leo 
(algemeen lid) 

• coördinator jeugdbeleid/opleidingen/muziekschool 
• contactpersoon leerlingenorkest/samenspelgroep/blokfluitgroep/dirigenten 
• contactpersoon jeugdbestuur 
• coördinator projecten “Muziek in de klas” 

Debbie 
(algemeen lid) 

• contactpersoon activiteitencommissie 
• contactpersoon aanmeldingen/afmeldingen leden harmonie 
• coördinator instrumentenvervoer 

Willeke 
(algemeen lid) 

• draagt zorg voor de agendering en verslaglegging van vergaderingen 
• draagt zorg voor het beheer van de kleding van het harmonie- en het leerlingenorkest  
• coördinator "lief en leed"  
• verzorgen van bloemen t.b.v. jubilea en concerten  
• beheer en onderhoud website 
• draagt zorg voor de PR activiteiten 

Willeke van Nieuwenhuijze  



Jaarprogramma 2019 
 

MAART     voorjaarsvakantie 2 – 10 mrt 

 19 bestuursvergadering  bestuur 19.45 Wissenkerke  

      

APRIL      

 7 ABC reis - Antwerpen allen   

 13 jeugdactiviteit: klimbos jeugd   

 16 bestuursvergadering bestuur  19.45 Wissenkerke  

 19 Goede vrijdag allen  Geen repetitie 

 27 koningsdag ha / sb   

     meivakantie 27/4 – 5/5 

MEI      

 21 bestuursvergadering bestuur  19.45 Wissenkerke  

 19-25 anjercollecte allen W’kerke/Geersdijk  

 29/5-2/6 ABC reis -  Berlijn ha   

      

JUNI      

 8 Wissenkerksedag llo / sb   

 14/15 jeugdactiviteit: kamperen jeugd   

 18 bestuursvergadering bestuur  19.45 Wissenkerke  

      

JULI     zomervakantie 6/7 – 18/8 

 ?? laatste repetitie en afsluiting 
voor de zomervakantie 

   

      

AUGUSTUS      

 20 bestuursvergadering bestuur  19.45 Wissenkerke  

 31 jeugdactiviteit: suppen jeugd   

      

SEPTEMBER      

 ?? eilandelijk concert ha   

 17 bestuursvergadering bestuur  19.45 Wissenkerke  

      

OKTOBER     herfstvakantie 12 – 20 okt 

 15 bestuursvergadering bestuur  19.45 Wissenkerke  

 26 oliebollen actie allen W’kerke/K’land/Gsd  



      

NOVEMBER      

 ?? jubileumconcert allen Wissenkerke  

 19 bestuursvergadering bestuur  19.45 Wissenkerke  

      

DECEMBER     kerstvakantie 21/12 – 5/1 

 13 kerstcollecte allen Wissenkerke  

 13-15 jeugdstudieweekend 14-23 jaar Domburg Zeeuwse Muziekbond 

 17 bestuursvergadering bestuur  19.45 Wissenkerke  

  kerstconcert ha   

      

  

     

  



 
 
 
 

Woensdag 20 februari was het feest in Vlissingen! Ruim 25 partijen beloofden een verdubbeling van het aantal 
basisscholen in de provincie Zeeland dat structureel muziekonderwijs aanbiedt in 2021. Met deze 
ondertekening is Zeeland de vijfde regio die zo'n samenwerkingsconvenant aangaat.   
Het Leukste en Muzikaalste Kinderfeest van Zeeland 
De convenantsondertekening in Zeeland greep de werkgroep Méér Muziek in de Klas Lokaal Zeeland aan om een 
muziekfeest voor kinderen te organiseren: Het Leukste en Muzikaalste Kinderfeest van Zeeland. Buddy Vedder, 
presentator van de Lang Leve de Muziek Show en natuurlijk Het Kerst Muziekgala, presenteerde het feestelijke 
programma. Koningin Máxima was, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, getuige van alle festiviteiten.  
Een muzikaal programma 
Ruim 550 kinderen uit heel de provincie Zeeland waren uitgenodigd om het feest in de Lasloods in Vlissingen mee 
te maken. Zij begonnen de dag met een muzikale opwarming met een dj-truck en een interactieve workshop van 
de Vuilnismannen, waarbij zij samen muziek mochten maken op emmers. De Prinses Marijkeschool uit Axel 
bracht de sfeer er helemaal goed in door alle genodigden mee te laten swingen op hun eigen versie van We Will 
Rock You van Queen. Leerlingen van Mytylschool de Sprienke verwelkomen vervolgens Koningin Máxima met 
een, speciaal voor de gelegenheid gemaakte, rap. Daarbij begeleidden zij zichzelf met verschillende 
slaginstrumenten. Daarna was het aan onder meer de kinderen van groep 5 van basisschool De Vliete uit 
Wissenkerke, BLØF, Isabel Provoost en de Hobbyisten om het muzikale programma compleet te maken.  

bron: www.meermuziekindeklas.nl 

 

 

De generale repetitie in Vlissingen 

 

foto:omroep zeeland 

 

 



 
 
 
 

Het televisieprogramma Blauw Bloed besteedde aandacht aan de ondertekening van het convenant 

 
Wil je het optreden van De Vliete terugzien? 
https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/466422/Blauw_Bloed.html# op 23min. 45 
 

 
 
 
 
Ook het jeugdjournaal had die woensdagavond een item over meer muziek in de klas. Zij hadden als 
voorbeeld de St. Jozefschool in Vlissingen 
 
 

V 

 

https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/466422/Blauw_Bloed.html
https://jeugdjournaal.nl/video/2272796-muziekles-op-school-belangrijk-of-niet.html?ext=html&head=true
https://jeugdjournaal.nl/video/2272796-muziekles-op-school-belangrijk-of-niet.html?ext=html&head=true
https://jeugdjournaal.nl/video/2272796-muziekles-op-school-belangrijk-of-niet.html?ext=html&head=true


 
 
 
 

Muziekles op school: belangrijk of niet? 

Wo 20 februari, 08:20 

Volgens deskundigen is het belangrijk dat ieder kind muziekles krijgt op school. Bijvoorbeeld een 

instrument leren spelen of leren zingen. Toch gebeurt dat niet altijd. En dat moet veranderen, vindt de 

regering. 

Waarom muziek? 

Volgens deskundigen is muziek maken goed voor de ontwikkeling van je hersenen en is het goed voor de 

sfeer in de klas. Daarom is het belangrijk dat scholen het vak geven. 

Maar muziekles geven kost best veel geld. Daarom kunnen scholen sinds een paar jaar bij een speciale 

stichting geld aanvragen zodat ze toch muziekles kunnen geven. 

Veel verschil 

Eén van de scholen die al muziekles geeft is de Jozefschool in Vlissingen. De kinderen krijgen daar al 1,5 

jaar muziekles. Volgens de juffen en meesters maakt het veel verschil. Vanavond zie je er meer over in 

het Jeugdjournaal. 

 
Het item kun je terugzien op: 
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2272725-muziekles-op-school-belangrijk-of-niet.html  



 
 
 
 

Verjaardagen 
 
 
 
 
 

4 Debbie 
4 Ronald  
5 Sjoerd 
6 Ria 
13 Tanya 
14 Lian 
19 Britt 
21 Ilse 
23 Shannon 
27 Ismay 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledennieuws 

 
 
Yanniek, lid van de steelband en het leerlingenorkest heeft haar lidmaatschap beëindigd.  



 
 
 
 

Onze sponsoren    



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Korte achterweg 24 

4458 BG 's-Heer Arendskerke 

Tel:  0113 - 561430 

Groene Weegje 19 - 25 

4301 RN Zierikzee 

Tel: 0111 - 415455 

 

Fietswinkel Kamperland 

Nieuwe Achterweg 1A 

4493 AD Kamperland 

Tel: 0113 - 371327 

 

Ruiterplaatweg 2B 

4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 371234 

 
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 

 

 

 

St. Felixweg 2 

4493 ZG Kamperland 

Tel: 0113 - 371553 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI59SaxbvNAhWMC8AKHaHZAlAQjRwIBw&url=http://fietswinkelkamperland.nl/fietsen/&psig=AFQjCNHYcSJVhj-rdCm8BtnDmeDuNHyGzA&ust=1466681679424916


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuin & groenbeheer Van der Maas 

Noordweg 3 

4494 NG Geersdijk 

Tel: 06 - 55816548 

 

 

Ruiterplaatweg 15 

4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 371645 

 

 

 

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 

 

Ruiterplaatweg 13 

4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 851718 
 

 

 

 

 

Wilt u ook uw advertentie in ons clubblad en op onze website? 

Neem dan contact  op met de penningmeester: 

penningmeester@apollowissenkerke.nl 

mailto:penningmeester@apollowissenkerke.nl

