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De Pompweie      De Uitkomst 
Bernhardstraat 2A     Ooststraat 1 
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Van het bestuur 

 
 
Beste muzikanten, 
 
Even Uitblazen is iets later dan normaal. Dat komt mede door mij. Excuus hiervoor. 
 
Afgelopen weekend zijn we als muziekvereniging weer op reis geweest. De bestemming Berlijn. 
Terugkijkend was het (denken wij) een groot succes. Hoogte punten waren voor mij de rondleiding in de 
Berliner Philharmonie, het dagje aan de Weissensee en het concert in het openluchttheater. 
Helaas hadden we niet heel veel publiek, maar dat mocht de pret niet drukken. 
We hebben gedurende de reis ook 2 maal bewezen dat we best een aardig koor zouden vormen, want een 
klein optreden in de Berliner Philharmonie en invallen als de solist op de repetitie verkeerd inzet, daar 
draaien we onze hand niet voor om. 
Kortom een orkest met vele talenten. 
 
Nu terug uit Berlijn en langzamerhand wat uitgerust kruipen we richting de zomer en de zomerstop. 
Natuurlijk wordt die voorafgegaan aan de traditionele barbecue. Hierover volgt snel meer informatie. 
 
Tot slot hebben jullie nog de notulen van de Algemene Ledenvergadering tegoed. Deze zullen we 
binnenkort rondsturen met hierbij een opzet om het gesprek met de leden aan te gaan; “hoe maken we 
Apollo toekomstbestendig”. Alle leden zullen hierbij de mogelijkheid krijgen om zijn/haar stem te laten 
horen. Want we hopen nog vele mooie projecten te mogen gaan doen in de nabije en verre toekomst. 
 
Vriendelijke groet vanaf de bestuurstafel, 
 
Kim van der Maat 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

De bruto-opbrengst van de Anjercollecte bedraagt € 447,50. (Vorig jaar € 430,00). 
  
Er is gecollecteerd door : Rinus, Britt, Carine, Conny, Ria, Anne, Kim, Corine, Debbie en Jolanda. Hiervoor 
hartelijk dank. 
  
De penningmeester. 



 
 
 
 

Jaarprogramma 2019 

 
JUNI      

 8 Wissenkerksedag llo / sb   

 14/15 jeugdactiviteit: kamperen jeugd   

 18 bestuursvergadering bestuur  19.45 Wissenkerke  

 21 Zwemvierdaagse W’kerke SB  OVB 

 22 open markt Kats SB   

 28 Shantykoor Het Veerse 
Scheepstuig 

SB  OVB 

 29 Keti Koti Middelburg SB   

JULI     zomervakantie 6/7 – 18/8 

 5 afsluiting voor de 
zomervakantie BBQ 

allen Kortgene  

 6 steelbandfestival SB Rotterdam  

 ?? Schotsman SB  OVB 

      

AUGUSTUS      

 16 Yerseke by Night SB  OVB 

 17 Mosseldag SB  OVB 

 20 bestuursvergadering bestuur  19.45 Wissenkerke  

 31 jeugdactiviteit: suppen jeugd   

      

SEPTEMBER      

 15 Ride for the Roses SB Nisse OVB 

 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      

 8 & 9 jubileumconcert allen Wissenkerke  

 19 bestuursvergadering bestuur  19.45 Wissenkerke  

 24 medewerking kerkdienst ensemble 09.30 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  

 21 kerstconcert ha   

 24 begeleiding 
kerstnachtdienst 

llo Wissenkerke  

 24 begeleiding 
kerstnachtdienst 

ensemble Kamperland  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apollo in Berlijn 

 

 

 

 



 
 
 
 

Verjaardagen 

 

 

 

 

 

 

 

5 Albert 

14         Rianne 

16         Sem 

24         Arjen 

25         Iris 

25         Sarah 

26         Adrie  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Eric heeft 2 filmpjes op youtube gezet van ons optreden op 31 mei in de Evangelischen Auenkirche in 
Berlijn 
 
Oblivion:      https://www.youtube.com/watch?v=9xMrTOMJzbU 
Hine e Hine: https://www.youtube.com/watch?v=ThBO2K0l6bE  

https://www.youtube.com/watch?v=9xMrTOMJzbU
https://www.youtube.com/watch?v=ThBO2K0l6bE


 
 
 
 

Afgelopen maand stonden er in de media artikelen over de beloning van professionele musici. 
Onderstaand twee van deze artikelen. 
 

Musici zijn het zat om voor nop te komen spelen       
 
Musici zijn er klaar mee. Ze willen geen concerten meer geven waarvoor ze niet of nauwelijks betaald 
worden. 
 
Sinds saxofoniste Femke IJlstra in actie kwam tegen de gratis toegankelijke lunchconcerten, waarvoor 
musici geen betaling ontvangen, krijgt ze steun van collega’s in het hele land. Het Platform voor Freelance 
Musici, dat opkomt voor de positie van zzp’ers in de muziek, krijgt dagelijks nieuwe aanmeldingen. De 
teller staat nu op ruim 1300 leden, aldus oprichtster Dorine Schoon. 
Belangrijke steen des aanstoots zijn de lunchconcerten, die gratis zijn voor bezoekers. In veel zalen, ook 
heel grote, krijgen musici daarvoor helemaal niets betaald. De pianostemmer, de zaalwachten en technici 
daarentegen worden wel betaald. 
Bij studenten van het conservatorium is dat nog te begrijpen. Maar volgende week woensdag spelen de 
zeer ervaren Thorwald Jørgensen op theremin en pianiste Kamilla Bystrova in het Amsterdamse 
Concertgebouw, de ervaren mezzosopraan Myra Kroese zingt dinsdag voor niets bij Nationale 
Opera&Ballet. Ook bij TivoliVredenburg in Utrecht spelen gevestigde namen in de lunchpauzeconcerten, 
vermeldt de website. 
De zalen maken misbruik van het verlangen van de musici om op een mooi podium te staan, vindt hoboïste 
Schoon. “Voor jou tien anderen, krijg je te horen. Musici zijn bang om werk te verliezen, horen we. Door 
samenwerking in het platform voelen sommigen zich gesterkt om toch aan hun prijs vast te houden.” 
Daar staat tegenover dat mensen zich aanbieden om gratis te spelen, zegt Paul Holterman die de 
lunchconcerten in de Stopera organiseert. “Laatst zong hier een herenkoor van freelancers. Een van hen 
zei na afloop: ‘Ik vond het altijd fout om voor niks op te treden, maar het was zo leuk dat ik volgend jaar 
terugkom.’” 
De zalen zijn vaak trots op hun gratis lunchconcerten die zo laagdrempelig klassieke muziek aan bieden. 
Dat de zalen doorgaans vol zitten, is een buitenkansje voor musici, redeneren concertorganisatoren. “Voor 
de musici is het een gelegenheid om zich op een prachtig podium voor een volle zaal te presenteren en 
concertervaring op te doen,” zegt Simon Reinink, directeur van het Concertgebouw. 
Bij lunchconcerten wordt na afloop wel gecollecteerd. Maar dat is voor de kosten van de zaal: energie, 
verwarming, productiekosten en de lunch voor de musici. Dat die gratis spelen, wordt het publiek niet 
speciaal verteld. Dat de betaling van musici een probleem is, zien ze bij sommige zalen wel. “Ik kan voor 
een gratis lunchconcert 136 euro geven, een fooi”, zegt Yvonne van den Berg, programmeur klassieke 
muziek van de Oosterpoort in Groningen. “Ik vind het soms lastig uit te leggen aan de musici. Er is ergens 
een beschavingsgrens.” 
Gratis laten optreden? ‘Best bizar’, vindt Geerten van de Wetering, organist van de Haagse Kloosterkerk en 
programmeur van de lunchconcerten daar. Musici, inclusief studenten, krijgen bij hem een kleine 
vergoeding. “Het is veel te weinig, maar helemaal voor niets, dat zou ik niet durven vragen. 
Volgende week verschijnt een rapport van Kunsten 92, waaruit blijkt dat zonder indexatie minstens 25 
miljoen euro nodig is om mensen die in de cultuursector werken van een eerlijk loon te voorzien. Deze 
zogenaamde fair practice is zeker een essentieel thema, vindt ook Reinink. “Maar niet bij de 
lunchconcerten. De musici betalen is alleen mogelijk wanneer er kaarten worden verkocht. Maar dan 
ontnemen we de musici kansen en werpen we een drempel op voor publiek dat hier niet kan komen.” 
Schoon: “Als je het niet kunt betalen, moet je het niet aanbieden. Musici krijgen hun boodschappen ook 
niet gratis.” 
 



 
 
 
 

Femke IJlstra: het systeem is verrot  
Wie een gratis lunchconcert in het Amsterdamse Concertgebouw geeft, krijgt geen honorarium, maar wel 
een lunch en onkostenvergoeding aangeboden. Dat hebben deze musici te danken aan saxofoniste Femke 
IJlstra, die in opstand kwam tegen het ontbreken van enige beloning voor haar concert. 
IJlstra is hoofdvakdocent aan het conservatorium in Groningen en freelance musicus. Ze speelt regelmatig 
in het Koninklijk Concertgebouworkest en het Radio Filharmonisch Orkest. Daarnaast speelt ze 
kamermuziek in verschillende bezettingen. Toen ze er door de geboorte van haar kind een tijdje tussenuit 
was geweest, besloot ze op advies van een marketingbureau om lunchconcerten te geven. “Dat is goed 
voor je pr, zeiden ze”, vertelt IJlstra. “Dan krijg je niet betaald, nee, maar zo gaat het nu eenmaal, zeiden 
ze. Nou vooruit, dacht ik, dan speel ik gratis in het Concertgebouw. 
“Maar na afloop voelde het zo fout, dat ik dacht: dit doe ik nooit meer. Ik ben al tien jaar een goede 
musicus, op een gegeven moment is het klaar. Ik zette mijn conclusie op Facebook en kreeg honderden 
reacties. Sommige musici zeiden: ‘je hebt er toch zelf voor gekozen?’ Anderen zeiden: ‘ik weiger voortaan 
ook om gratis te spelen’.” 
Daarna vroeg het Concertgebouw haar op gesprek. IJlstra: “ik heb ze gezegd: jullie zijn de grootste zaal en 
moeten het goede voorbeeld geven in Nederland. Ik legde uit dat ze in Groningen de professionele musici 
wel betalen en de studenten niet. Maar dat vonden ze bij het Concertgebouw te ingewikkeld worden. Toen 
boden ze de lunch aan.” 
IJlstra noemt het systeem verrot. “Ik heb tijdens en na mijn studententijd zo vaak gratis gespeeld. Dan 
hoop je, heel naïef, dat er een programmeur in de zaal zit die jou ontdekt. Maar juist bij zo’n lunchconcert 
komt die niet. En dan nog: ik kan wel spelen voor mijn pr, maar ik moet ook mijn huur betalen en zorgen 
dat we te eten hebben. 
De waardering voor je spel hoort ook in geld uitgedrukt te worden, vindt IJlstra. “Maar zo werkt het niet in 
deze branche. In het Concertgebouw, De Doelen, Vredenburg, bij de Nationale Opera: je mag er 
lunchconcerten spelen als je het voor niks doet. Toen de opera mij vroeg, maar niet eens 
reiskostenvergoeding kon betalen, heb ik nee gezegd. Ik vind dat de zalen misbruik maken van het 
overschot aan musici. Het lastige is dat zzp’ers geen tijd hebben om actie te voeren. Via Facebook zeggen 
we voor het eerst tegen elkaar: jongens, dit moeten we niet meer doen.” 
IJlstra begrijpt best dat zalen er geen geld voor hebben. “De gratis lunchconcerten zijn een 
schaamtedossier voor ze. Ze willen met de gratis concerten goodwill kweken bij het publiek. Maar dan 
moet er openheid zijn over dat de musici niet kunnen worden betaald. Of je moet amateurs uitnodigen.” 

Bron: www.trouw.nl 

 
 

 

 

 
 

 

Femke IJlstra © Heidi de Gier 



 
 
 
 

 

Hoboïste Dorine Schoon: ‘Als ik solo's speel 
voor een bomvolle zaal, krijg ik 136 euro bruto’ 

 
 
 
INTERVIEW 
Professioneel klassieke muziek spelen is in Nederland niet vol te houden, zegt hoboïste Dorine Schoon van 
het Platform voor Freelance Musici. ‘De politiek is nu aan zet.’ 
 
Gratis spelen tijdens lunchconcerten is volgens hoboïste Dorine Schoon, initiatiefneemster van het 
Platform voor Freelance Musici, niet de enige misstand in de klassieke muziek. Zelfs niet de ergste. “Het is 
wel tekenend voor het probleem in deze sector. Op allerlei plekken wordt verwacht dat musici gratis 
spelen, bijvoorbeeld op de radio, in tv-programma's als De Wereld Draait Door en op de Uitmarkt. Dat 
moet je beschouwen als promotie, zeggen ze dan.” 
Schoon richtte vorig jaar het Platform voor Freelance Musici op, omdat ze hoopte dat musici minder 
uitgebuit zouden worden als ze de krachten bundelen. Sindsdien wordt ze overstroomd met klachten over 
onderbetaling en uitbuiting. 
Wat ziet u als het ergste probleem? 
“Het meest schandalig vind ik dat instellingen, die door de overheid worden gesubsidieerd, zwaar 
onderbetalen. Wie invalt bij een van de beroepsorkesten, van het Concertgebouworkest, het Metropole 
orkest tot de regionale orkesten in de Basisinfrastructuur (BIS), krijgt slechts 87 euro bruto voor een 
repetitie van drie uur. Reistijd wordt niet vergoed. Zo kan het gebeuren dat je zeven à acht uur bezig bent 
voor 87 euro. Als je dat tot je door laat dringen, is dat echt heel erg. 
“De overheid als subsidieverlener staat dit toe, dit is de norm volgens de cao. Die cao is al tien jaar niet 
geïndexeerd en stamt uit de tijd van ver voor de bezuinigingen, toen er meer vast werk was en musici niet 
zo vaak alleen van freelance werk hoefden te bestaan.” 
Was het voor de bezuinigingen op cultuur van 2013 minder erg? 
“Alle gezelschappen hebben toen veel mensen moeten ontslaan. Ik zit al jaren bij Het Balletorkest op de 
plek van een vaste werknemer, die toen is ontslagen. Ik ben dus verkapt in loondienst. Orkesten hadden 
ook geen andere keuze. Die krijgen de opdracht om een bepaald aantal producties te halen. Een orkest 
heeft doorgaans nog maar 50 à 90 mensen in vaste dienst. De overige musici op het podium zijn 
ingehuurde freelancers. Als die ermee zouden stoppen, zouden deze concerten er niet zijn. Het probleem 
is dát ze er niet mee stoppen en dat niemand weet – ook het publiek niet – wat er eigenlijk aan de hand is. 
Het publiek kijkt al jaren naar een failliet muzieksector.” 
Moeten we dan kiezen voor minder muziek? 
“Ja, inmiddels ben ik zo ver dat ik dat durf te zeggen. Als ik voor Bachs Johannes Passion in Enschede, 
waarin ik solo's speel voor een bomvolle zaal, maar 136 euro bruto krijg, is dat niet vol te houden. Van dat 
bedrag moet ik  ook mijn studie-uren betalen, mijn verzekeringen, een potje voor ziekte, de afbetaling van 
mijn instrument, lessen om op niveau te blijven, pensioen. Natuurlijk is spelen voor een bomvolle zaal 
fantastisch. Ik ben blij dat mijn werk voor schoonheid zorgt, voor iets goeds voor de samenleving. Maar de 
samenleving zegt tegen mij: je hebt geen bestaansrecht, jouw werk heeft geen waarde.” 
Wat zou er moeten veranderen? 
“De politiek is nu aan zet. We praten al jaren over fair practice, eerlijk betalen. Minister Van Engelshoven 
van Cultuur roept dat ook steeds. Maar maak dat nu eens concreet. Elke stad is blij met het cultuuraanbod, 



 
 
 
 

omdat het inwoners en toeristen trekt en voor werkgelegenheid eromheen zorgt. Er moet echt meer geld 
bij als we dat willen behouden. 
“Maar natuurlijk ligt het ook aan ons, musici. Er heerst een schaamte- en angstcultuur. Op Facebook doet 
iedereen of hij succesvol is. Ik ook. Maar ik overweeg al jaren om met dit vak te stoppen. Die stap is heel 
moeilijk. Bij collega’s, goede musici, die moeten stoppen, zit heel veel verdriet.” 
Waarom zijn het jonge vrouwen die nu actievoeren? 
“#MeToo heeft enorm geholpen. Het heeft vrouwen geleerd om hun mond open te trekken. Dat zou de 
reden kunnen zijn.” 
 
5 misstanden die Dorine Schoon van collega’s hoort 
1. Freelancen bij gesubsidieerd orkest voor 87 euro per repetitie van drie uur 
2. Gratis spelen op radio, tv of Uitmarkt 
3. De slechte betaling van muziekdocenten 
4. Voor kamermuziek krijgt een musicus vaak nog geen 150 euro per avond. Bij Concerten op Terschelling 
krijg je 100 euro en een koek. Dan moet je zelf de (boot)reis betalen. Een kwartet krijgt 300 euro om te 
verdelen. 
5. Musicals begeleiden bij Stage Entertainment: voor 120 euro bruto per voorstelling van meer dan drie uur 
en reistijd, met beperkte reiskostenvergoeding 

Dorine Schoon: “Op Facebook doet iedereen of hij succesvol is. Ik ook. Maar ik overweeg al jaren om met 
dit vak te stoppen.” © Daisy van Knotsenburg 

Bron: www.trouw.nl 

 



 
 
 
 

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

