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Van het bestuur
Beste leden,
De klok is een uur vooruit, de temperatuur gaat weer omhoog en de bloemen en bijtjes beginnen weer
volop te bewegen. Het voorjaar is weer lekker begonnen.
Na een rustige start van het jaar komt er voor Apollo weer een mooie periode aan. Dit merken we
gelukkig ook weer aan de opkomst tijdens de repetities.
Volgende week reizen we met alle muzikanten af naar Antwerpen om in het Comics Station 2 concerten
te geven en daarnaast met elkaar een gezellig dagje uit te hebben.
Ook het jeugdbestuur heeft weer een leuke activiteit georganiseerd. Lekker sportief met de jeugdleden
klimmen in het klimbos. Heb je een uitnodiging gehad, maar je nog niet opgegeven vergeet dit niet te
doen en ga gezellig mee!
Verder staat eind deze maand Koningsdag weer op het programma. Wederom een dag waarbij Apollo
op alle drie haar kerndorpen acte de presence geeft. Altijd een pittige, volle ochtend voor alle leden die
hieraan mee doen, maar ook een van de belangrijkste momenten voor de vereniging naar de plaatselijke
gemeenschap toe. We hopen dan ook weer op ieders medewerking deze dag. Ons programma start
rond 09:00 in Geersdijk en eindigt, na een tussenstop in Kamperland rond 12:00 in Wissenkerke. De
exacte tijden volgen nog.
Geniet allemaal van de mooie momenten die de lente ons brengt!
Groet,
Arjen
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19.45 Wissenkerke

22

open markt Kats

SB

OVB

28

Shantykoor Het Veerse
Scheepstuig

SB

OVB

JULI

zomervakantie 6/7 – 18/8
5

afsluiting voor de
zomervakantie BBQ

allen

6

steelbandfestival

SB

??

Schotsman

SB

20

bestuursvergadering

31

jeugdactiviteit: suppen

17

bestuursvergadering

Kortgene

OVB

AUGUSTUS
bestuur

19.45 Wissenkerke

jeugd

SEPTEMBER
bestuur

19.45 Wissenkerke

OKTOBER

herfstvakantie 12 – 20 okt
15

bestuursvergadering

bestuur

19.45 Wissenkerke

26
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ensemble Kamperland

Zeeuwse Muziekbond

Vrijdag 1 maart was het complimentendag. Op Noord-Beveland werd in elke kern door het CDA een
inwoner in het zonnetje gezet die een compliment verdient. In Wissenkerke werden 2 inwoners in het
zonnetje gezet, “onze” Koos en Janny.

Het echtpaar Koos en Janny van de Berge, Wissenkerke, wordt regelmatig geprezen voor hun inzet voor
muziekvereniging Apollo. Apollo is belangrijk voor het dorpsleven in Wissenkerke, Koos en Janny zetten
zich daar al tientallen jaren met liefde voor in. Zij weten die inzet voor Apollo te combineren met een
sociale houding in hun buurt, waar het dorp beter van wordt.
foto en tekst: www.cda.nl/zeeland/nieuws/complimentendag
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Voor de leden die langdurig afwezig zijn

“Apollo raakt”
in wording

Zeeuwse clubs hengelen ruim 111.000 euro aan loterijgeld binnen
VLISSINGEN - Dit jaar kunnen 72 Zeeuwse clubs en verenigingen rekenen op een extra bijdrage voor
hun clubkas. Het geld komt van mensen die meespelen in de Vriendenloterij en een Zeeuwse club als
begunstigd goede doel noteerden. De VriendenLoterij keert hen in totaal 111.395 euro uit. Het hardst
rinkelt de kassa in Sint Annaland: Koninklijke Fanfare Accelerando kan 5028 euro bijschrijven.
De clubs verkopen hun eigen VriendenLoterij-loten en creëren daarmee een eigen inkomstenbron. De
helft van ieder lot waarmee deelnemers meespelen, gaat direct naar de clubkas. Opbrengsten worden
besteed aan zaken als een nieuw trainingsveld of een opknapbeurt van een clubhuis.
Top vijf
Naast Accelerando staan in de top vijf van meest gesteunde clubs en verenigingen in Zeeland: Sociaal
Sponsoren Stichting Vlissingen Vooruit (4853 euro), muziekvereniging Apollo in Wissenkerke (4387
euro), voetbalclub DFS in Burgh-Haamstede (4340 euro) en voetbalvereniging Bruse Boys uit Bruinisse
(4266 euro).
In Nederland genereren enkele duizenden clubs, verenigingen en stichtingen via de VriendenLoterij
extra inkomsten. Dit jaar is er een recordopbrengst van ruim 5,8 miljoen euro uitgekeerd.
Bron: www.pzc.nl

Speel je mee met de vrienden loterij en je lot is nog niet gekoppeld aan een vereniging? Wil je dan met
je lot Apollo steunen? Het kost je niets extra en de helft van je inleg gaat dan naar Apollo. Ga naar
www.vriendenloterij.nl, → goede doelen → clubs en stichtingen → Steun uw club, vereniging of
stichting → ik steun een club of stichting naar keuze → een club of vereniging naar keuze → zoek op
muziekvereniging Apollo.
Bij de keuze staat muziekvereniging Apollo Wemeldinge. Dit is omdat het postadres van het secretariaat
in Wemeldinge is. Apollo Wemeldinge is dus Apollo Wissenkerke. Klik dus op Apollo Wemeldinge.

Workshop en samen spelen met Eric Vloeimans
Een workshop en samen spelen met de bekendste trompettist van Nederland. Wie wil dat niet? Speel
je trompet, bugel of cornet en wil je alles uit je instrument halen wat erin zit? Blok dan zaterdag 18
mei in je agenda en meld je aan voor een workshop met Eric Vloeimans.
De kleurrijke, van radio en tv bekende, muzikale duizendpoot geeft vanaf 14.30 uur een workshop in het
verenigingsgebouw van muziekvereniging Na Lang Streven (NLS) in Klaaswaal. Heb je hem ooit al eens
horen spelen? Wil je weten hoe hij die bijzondere klanken uit zijn instrument haalt? Zoetgevooisd, of
juist jazzy en wat rauw, hij kan het je allemaal vertellen.
Voor wie is de workshop?
De workshop is in principe voor trompettisten, maar speel je bugel of cornet dan ben je ook van harte
welkom. Je leert die middag je instrument nog beter kennen en het maximale eruit te halen. Ook
studeer je met elkaar twee stukken in (Chorizo en Armin). ’s Avonds geven Eric en zijn combo een
concert - Fun in the Sun - samen met NLS Klaaswaal en Wilhelmina Numansdorp. Het is de bedoeling dat
jullie tijdens dit concert samen met Eric de ingestudeerde werken spelen. Kortom, kom naar deze
workshop en beleef een ultieme muzikalemiddag en avond!
Praktische informatie en voorwaarden
De kosten voor deze workshop bedragen € 30,00. Dit is inclusief maaltijd en toegangskaart voor het
concert. Leeftijd is niet belangrijk. B-diploma of vergelijkbaar niveau is wel een pre. Het concert begint
om 20.00 uur en vindt plaats in sportzaal ‘De Bongerd’,
Klaverbladstraat 3 in Klaaswaal (naast het NLS-gebouw).
Toegangskaarten voor dit concert à € 12,50 zijn te reserveren via info@nlsklaaswaal.nl of telefonisch
0186 - 57 19 24.
Meer informatie, aanmelden of kaarten reserveren?
Wil je meer informatie, je aanmelden of kaarten voor het concert reserveren? Stuur een e-mail naar
info@nlsklaaswaal.nl of bel 0186 571924. Het aantal deelnemers is beperkt. Meld je dus zo snel mogelijk
aan, want vol = vol. Kijk ook op www.nlsklaaswaal.nl.

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

Soelekerkestraat 9
4493 BS Kamperland
Tel: 0113 - 372268

Ruiterplaatweg 2B
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 371234

Voorstraat 17
4491 EV Wissenkerke
Tel: 0113 - 371324

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

Pearyweg 23
4462 GT Goes
Tel: 0113 - 220640

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

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

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

Ruiterplaatweg 13
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 851718

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

