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Van het bestuur 

 
 

 
Van de secretaris 

 

Alweer een maand voorbij, wat gaat de tijd toch snel! Je hebt van die 
vaste dingen waaraan dat altijd zo duidelijk wordt. Een stukje schrijven 
voor Even Uitblazen is een van die dingen! 
 
Afgelopen maand was qua activiteiten een wat rustigere maand. 
Muzikaal gezien was iedereen aan het repeteren voor wat komen gaat.  
Wel hebben we in de week van 12 mei voor het Anjerfonds 
gecollecteerd. Hiermee hebben we € 430,70 opgehaald, waarvan € 
143,55 direct voor de clubkas is. Naast dit mooie bedrag kunnen we 
met regelmaat een beroep doen op het Anjerfonds om projecten te 
sponseren. Het is dus erg belangrijk dat we door middel van bv de 
collecte wat terug kunnen doen voor dit fonds. 
 
We gaan nu langzaam richting de zomer. Het mooie weer hebben we 
al enige tijd om ons heen en de eerste vakanties komen in zicht!  
Zet allemaal vrijdag 27 juni goed in je agenda, wanneer het 
schoolproject zijn eerste jaar afsluit. Dit doen zij met een concert 
samen met ons leerlingenorkest. 
 
Groeten, 
 
Arjen 
 

 
 



Anjeractie 
  
 
 
 
 
De opbrengst van de Anjercollecte 2014 bedroeg : in Wissenkerke € 
350,45 en in Geersdijk € 80,25. Totaalbedrag € 430,70, waarvan € 
143,55 bestemd is voor de verenigingskas. 
  
We bedanken de gevers en de collectanten: Janny, Evan, Ursula, Leo, 
Lian, Arjen, Rinus en Britt, Gerard, Nancy en Fabiënne, Wouter, Ria en 
Jolanda. 
  
De penningmeester. 
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Ledennieuws 

 
 
 
 
Beste bestuur en leden van Apollo, 
 

Wij willen jullie bedanken voor de aanwezigheid tijden het afscheid 
van mijn man, vader en opa. 
Mede dankzij jullie, heeft papa een afscheidsdienst gehad, zo hij dat 
zou willen. 
 
fam. Geldof  
 
 
 
 
 
 
 

Bij deze wil ik Apollo hartelijk bedanken voor de fruitmand die ik heb 

gekregen naar aanleiding van mijn operatie.Het is mooi om te zien dat 

de vereniging waar 3 gezinsleden lid van zijn ook aan mij denken. 

  
            Hartelijke groeten, 
                          Gerard Slotema. 
 
 
  



Activiteitenkalender 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

datum wat waar wie 

    

2014 125 jaar Apollo Wissenkerke allen 

01-06-2014  koffieconcert Wissenkerke ha+steelband 

08-06-2014  medew pinksterdienst Kamperland ha 

27-06-2014 concert llo en school Wissenkerke llo 

29-06-2014 medew. kerkdienst Kamperland llo 

17-10-2014 oliebollenactie  W'k/Gsd/K'land allen 

08-11-2014 jubileumconcert Wissenkerke ha 

22-11-2014 bingo Wissenkerke allen 

12-14 dec. 2014 jeugdstudieweekendq Domburg jeugd 14-23 

24-12-2014 medew. kerstnacht Wissenkerke llo 

15 - 19 juli 2015 concertreis Frankrijk ha 
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Vergadering Zeeuwse Muziek Bond  
  

 

Op 27 mei jl hebben Leo en Kees de algemene ledenvergadering van 

de Zeeuwse Muziek Bond bezocht. In De Jeugdhoeve te ‘s-Heerenhoek 

waren in totaal 12 verenigingen vertegenwoordigd (van de bijna 100 

verenigingen !). 

 

Naast de gebruikelijke agendapunten (notulen, jaarverslag en 

jaarrekening) werden alle zittende bestuursleden herkozen, te weten:  

Carlo de Vries, Riet van der Weijde, Marcel de Paauw, Saskia de Kind, 

Jolanda Veraart, Johan Sies en Peter de Punder. 

 

Ere-diploma’s werden behaald en worden op een later tijdstip 

uitgereikt aan: 

Kon. St. Harmonie Hulst, Brassband Wilhelmina Colijnsplaat en 

Kon.Harmonie Ons Genoegen Vlissingen (sectie MMC). 

 

Met de heer Toon Peerboom (bestuurslid KNMO) is er gediscusseerd 

over de nota “Groei en bloei van de amateur blaasmuziek in 

Nederland”. 

Samenvatting van deze nota: 

Deelname aan concertconcoursen is in het afgelopen decennium 

gehalveerd. Dat betekent dat er een grote groep orkesten is die het 

concertconcours niet meer gebruikt als instrument voor 

kwaliteitsontwikkeling. De huidige concertconcoursen zijn niet meer 

voor alle muziekverenigingen doeltreffend. Er zijn daarnaast dan ook 

andere methoden nodig om de kwaliteit en ontwikkeling van orkesten 



te bevorderen, zodat ook de ‘afhakers’ mogelijkheden hebben om aan 

kwaliteitsontwikkeling te werken. 

 

Nieuwe systemen moeten aansluiten bij de wensen en behoeften van 

de orkesten. De ontwikkeling hiervan kan gedeeltelijk 

proefondervindelijk plaatsvinden. Daarbij moet rekening worden 

gehouden met (onder)bezetting van orkesten, speelbaarheid van 

concourswerken en hanteerbaarheid van concoursresultaten binnen 

het ontwikkelingstraject van een orkest. 

Aanbevolen wordt om naast een beperkte verbetering van het huidige 

concourssysteem een aantal nieuwe concourssystemen te 

ontwikkelen, aan de hand van experimenten i.s.m. orkesten die dat 

willen. Tevens wordt aanbevolen om een aantal nieuwe vormen van 

kwaliteitsborging te ontwikkelen. 

  

Tenslotte werd nog de aandacht gevestigd op de nieuwe site van de 

bond : www.zeeuwsemuziekbond.nl. 

  

Kees de Smit  

  

http://www.zeeuwsemuziekbond.nl/
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Schoonmaakrooster 
 

 

maand trekkers poetsers hand- en 

spandiensten 
juni Adrie Kouwer Shannon Bout Corné van Stee 

juli Michel Kapoen Jaco Konijnenburg Anouk de Neef 

augustus Kim van der Maat Krista Wisse Colin Marcusse 

september Tom Kapoen Viona Koole Sjoerd Slotema 

oktober Nancy Sandee Anneke Nieuwenhuijze Ann Geelhoed 

november Ronald v.d. Berge Leanne Wisse Bas Slotema 

december Margreeth v Duin Evan Versluis Nynke de Kam 
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Pearyweg 23 

4462 GT Goes 

Tel: 0113 - 220640 

 

Bloemenhof 

 

Veerweg 54 

4493 AT Kamperland 

Tel: 0113 - 371645 

Pluimvee- en 

Molenaarsbedrijf 

Verhage 
Ooststraat 28 

Wissenkerke 

Tel: 0113 - 371246 

 

Verscentrum Sandee 

Noordstraat 42 

4493 AH Kamperland 

Tel: 0113 - 371624 

 

 

Hoveniersdrijf Sandee 

Nieuweweg 6 

4493 PA Kamperland 

Tel: 0113 - 376038 

 

          

       Hopman Lights  
Weststraat 11 

4484 AA Kortgene 
Tel: 06 - 51957982 

                           

 
Arian’s Haarstudio 

Voorstraat 28 

4491 EW Wissenkerke 

Tel: 0113 - 371606 

 

 

 

Attent Drieske 

Oostvoorstraat 17 

4491 EN Wissenkerke 

Tel: 0113 - 372466 

http://www.attent.nl/arachna.aspx


Verjaardagen 
 
 
  5 Albert Sandee 
 14 Rianne Vink 
 14 Marijn Sandee 
 24 Arjen Kooman 
 25 Iris de Bat 
 26 Adie Kouwer 
 27 Joris Boot 
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 Veerweg 14 

     Kamperland 

     tel. 0113 - 371373 

 
 
    



OREGON 

Deze muzikale fantasie vertelt het verhaal van Oregon, één van de 
noordwestelijke staten van de Verenigde Staten. Aan de hand van een 
treinreis over de Northern Pacific Railroad wordt de luisteraar 
meegevoerd door het boeiende landschap van Oregon. Men ontkomt 
er tijdens deze avontuurlijke reis niet aan, om af en toe weg te dromen 
in het verleden, waarbij indianen, cowboys, goudzoekers en paarden 
met huifkarren de revue passeren. 

Het werk begint in een langzaam tempo, waarbij het beginthema 
geïntroduceerd wordt in mineur. In het daarna volgende allegro horen 
we de imitatie van de fluit van de stoomtrein, gespeeld door de 
trombones. We horen weer het karakteristieke thema in mineur, maar 
nu in verschillende varianten (ook in majeur). De ritmische structuur 
van westernmuziek en rock wisselen elkaar af. Dit leidt naar het 
Adagio, waar de signalen van hoorns en trompetten een prachtige 
vocale melodie introduceren. Na deze karakteristieke melodie, komt 
het allegro kort terug. Ook hier weer de trombones die de stoomfluit 
imiteren, dit keer in majeur. Ook komen hier enkele thematische 
elementen voorbij die een rol spelen in het navolgende Presto. 
Maatwisselingen, jazzy akkoorden, interessante ritmische patronen 
(met bongo’s) en een verrassend origineel thema vormen de 
karakteristieken van dit Presto. Daarna kondigen de hoorns het laatste 
gedeelte van de compositie aan. Interessant is het feit dat we in dit 
Allegrogedeelte een variant horen van de vocale melodie in het 
langzame gedeelte. Ook het Presto –thema keert kort terug, gevolgd 
door het Allargando, dat waarachtig klinkt als een groots karakteristiek 
einde van een soundtrack. De film van onze reizende fantasie is tot een 
einde gekomen. 

Bron:www.jacobdehaan.co 
 

  



 

 

  



 
 

 

 Op 20 mei 2014 verscheen het advies van de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten naar aanleiding van het advies "Meedoen is de kunst" van 
de Raad voor Cultuur. 

 
In de afgelopen periode is het dagelijks bestuur van de KNMO in 
gesprek geweest met de VNG om de rol en positie van de verenigingen 
in de samenleving te benadrukken. In het verschenen advies van de 
VNG wordt dan ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de rol van de 
verenigingen. Over de positie van de verenigingen in het advies is de 
VNG kritisch: "te weinig komt de positie van de verenigingen en andere 
min om meer georganiseerde verbanden aan bod." 
De KNMO is verheugd over het advies van de VNG om als extra 
aandachtspunt ter versterking van verenigingen "opnieuw voldoende 
landelijke en provinciale ondersteuning" te bieden. " 
Uiteraard zullen we moeten afwachten wat de minister met dit advies 
gaat doen in haar beleid, maar het is een eerste stap in de goede 
richting" aldus Bart van Meijl, voorzitter van de KNMO. 
 
Naar verwachting zal de minister na de zomer haar beleid op basis van 
het raadsadvies naar de Tweede Kamer sturen. 
 
Link naar berichtgeving VNG: 
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/cultuur-kunst-
enkunstenaars/nieuws/meedoen-met-cultuur-verdient-stimulansen 
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Voorstraat 17 

4491 EV Wissenkerke 

Tel: 0113 - 371324 

Schildersbedrijf Kouwer 

Soelekerkestraat 9 

4493 BS Kamperland 

Tel: 0113 - 372268 

 
Steeweg 50 

4401 AR  Yerseke 

Tel: 0113 - 572343 

 

Pit Beton 

St. Felixweg 2 

4493 ZG Kamperland 

Tel: 0113 - 371553 

 

 

  

 

 

Cruyckelcreke 1-3 

4491 PS Wissenkerke 
Tel: 0113 - 371477 

 

Korte achterweg 24 

4458 BG 's-Heer Arendskerke 

Tel:  0113 - 561430 

 

 

 

C1000 Clement 

Ruiterplaatweg 5 

4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 377550 

 

 

 

Strandhoekweg 1 

4493 NS Kamperland  

Tel: 0113 - 371236 

  



Foto's van de Zwabbers in Geersdijk op koningsdag. Niet alle foto's 
staan in het digitale fotoalbum, omdat van een aantal foto's het 
bestand te klein is om in het album te plaatsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  



 

 

 

 

 

Den Dekker Muziek 

Van der Biltlaan 69 

4421 BD Kapelle 

Tel: 0113 - 330330 

 
Noordstraat 40 

4493 AH Kamperland 

Tel: 0113 - 371327 

 

 

 

Cruijckelcreke 2 

4491 PS Wissenkerke 

Tel: 0113 - 850615 

 

 

 

Oostvoorstraat 13 

4491 EN Wissenkerke 

Tel: 0113 - 372000 

 

 



Tijdens de internationale 
muziekbeurs in Frankfurt heeft 
Majestic Holland BV zijn nieuwe 
bekkens geïntroduceerd.  
 
Deze nieuwe productlijn die onder 
de merknaam Majic wordt 
verkocht is door Murat Diril en Wolfgang Basler ontwikkeld. Murat Diril 
wordt door velen gezien als de beste bekken maker van Turkije. De 
bekkens worden nog volgens eeuwenoude traditie geproduceerd en 
volledig met de hand gehamerd, waardoor een rijk klankspectrum en 
perfecte stemming wordt gegarandeerd. 
 
Wolfgang Basler is agent voor Majestic Holland in Duitsland en door 
zijn jarenlange ervaring als o.a. bekkenspecialist heeft hij een perfecte 
voorstelling van hoe bekkens moeten klinken. Deze samenwerking 
heeft geleid tot een geweldige serie bekkens. Grootste voorbeeld 
hiervan zijn de sets suspended bekkens. In de Ambient I zitten 4 kleine 
en in de Ambient II 5 grote 
suspended bekkens, die niet alleen 
qua karakter bij elkaar passen, maar 
ook nog op toon zijn gestemd. Dit is 
een unieke feature die door de 
perfecte samenwerking van Murat en 
Wolfgang mogelijk is gemaakt. Ook 
de slagbekkens zijn in diverse maten 
en gewicht leverbaar en passen 
zowel in een marching als orkest 
zetting en onderscheiden zich door 
hun brede klankspectrum. 

 

 

links Wolfgang Basler en rechts Murat Diril in de fabriek in Samsun, Turkije 

 


