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Van het bestuur 

 
 
Het is al weer bijna 7 weken geleden, de reis naar Frankrijk. 

Als bestuur willen we de reiscommissie nogmaals bedanken voor 

hun inzet, zowel in de voorbereiding als tijdens de reis. Het was een 

geweldige reis, met mooie concerten en flashmobs op schitterende 

locaties  met een enthousiast publiek. Jammer dat Nancy op het 

laatste moment moest afzeggen. Door een blessure kon zij niet 

lopen en daarom niet mee. Gelukkig gaat het nu weer goed. 

 

Een grote verrassing voor alle deelnemers inclusief de reiscommissie 

waren de optredens van  "La Petite Bande d'Apollo Wissenkerke". 

Deze groep muzikanten, de leden 25 - 30 jaar hadden hun eigen 

flasmobs. Terwijl de overige leden hun activiteiten vanwege de 

temperatuur (35° - 37°) op een lager pitje hadden gezet, ging deze 

groep onverstoorbaar met optreden. Zij hebben daarmee nog een 

mooi bedrag opgehaald. 

 

Verderop in deze Even Uitblazen een reisverslag van Debbie. 

 

Inmiddels zijn de vakanties voorbij en is voor Apollo het "gewone 

leven" weer begonnen: het bestuur en diverse commissie zijn weer 

bij elkaar geweest voor vergaderingen en de harmonie heeft de 

eerste repetities gehad.  

Voor de steelband, het leerlingenorkest en de samenspelgroep 

zullen de repetities in de eerste week van september beginnen.  

 



De eerste repetities van de harmonie waren nog niet met volle 

bezetting, je kon merken dat nog niet voor iedereen de vakantie 

voorbij was. 

Omdat lang niet iedereen die er niet was zich had afgemeld 

hieronder nogmaals de bestuursleden waar je je kunt afmelden. Dit 

kan door een mail, telefoontje, sms of whatsapp. 

 

Samenspelgroep Leo van Nieuwenhuijze, tel. 0113-372588 

en leerlingenorkest leovn@zeelandnet.nl 

 

Harmonie:  Ria Vink, tel. 0113-302346 / 06-10349474 

   ria@zeelandnet.nl 

 

Het eerstkomende concert van de harmonie is een concert in de 

kerk van Kamperland op 10 oktober.  De muziekcommissie heeft dit 

programma bijna rond. Er is al een werk uit de kast gehaald en het 

volgende hopen we vrijdag op de lessenaar te krijgen. 

 

Namens het bestuur mag ik jullie een mooi, muzikaal seizoen 

toewensen met de nodige hoogtepunten. 

 

 

Ria Vink 

 

 

 

 

 

 



Activiteitenkalender 2015 
 

 

 

 

2016 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

datum wat Waar wie 

za 3 okt kustmarathon strandpaviljoen View steelband 

zo 4 okt kustmarathon Topshuis steelband 

za 10 okt najaarsconcert Kamperland Harmonie 

za 17 okt seniorenactiviteit Zierikzee leden 16+ 

za 31 okt oliebollenactie W'kerke/K'land/Geersdijk Allen 

za 21 nov bingoavond Wissenkerke Allen 

11-13 dec studieweekend Domburg 14 - 23 jaar  

za 19 dec kerstconcert Wissenkerke Ha. + LLO 

do 24 dec kerstnachtdienst   

datum wat Waar wie 

zo 24 jan promsconcert Middelburg harmonie 

februari ledenvergadering Wissenkerke allen 

vrij 18 en za 19 mrt jaaruitvoering Wissenkerke allen 



 

 

De activiteitencommissie heeft de 

afgelopen tijd niet stilgezeten en heeft 

voor de leden vanaf 16 jaar een activiteit 

gepland op zaterdag 17 oktober in de 

middag. 

 

 

We gaan een stadswandeling maken in Zierikzee. Deze wandeling 

zal zelfs voor degenen die veel van Zierikzee weten voor 

verrassingen zorgen. Voor deze activiteit is het nodig dat een aantal 

leden een QR Code Reader op hun telefoon hebben. Deze app is 

gratis te downloaden. 

 

Verder hebben we voor deze activiteit minimaal 30 deelnemers 

nodig. Zijn er geen 30 deelnemers dan gaat de activiteit niet door. 

 

Dus..... Wat doe je voor een gezellige Apollo-zaterdagmiddag in 

oktober??? 

1. houd 17 oktober 's middags vrij 

2. meld je aan bij 1 van de commissieleden 

3. download de QRcode-app op je telefoon 

 

We zien jullie allemaal graag op 17 oktober. 

 

De activiteitencommissie, 

Debbie Kapoen  debbiekapoen1987@hotmail.nl 

Ilse van Nieuwenhuijze  ilsevann@hotmail.com 

Ria Vink   ria@zeelandnet.nl 
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Ledennieuws 

 

We hebben Petra Warnar als nieuw lid mogen verwelkomen. Petra 

speelt klarinet en is ook al mee geweest naar Frankrijk.  

 

 

In september gaat Seb van Schouwen beginnen met blokfluitlessen. 

 

 

Willeke van Nieuwenhuijze speelde in het leerlingenorkest al op 

tenorsaxofoon, in de harmonie is zij nu ook overgestapt van klarinet 

naar tenorsax. Tijdens de reis naar Frankrijk heeft zij haar vuurdoop 

gehad, bijgestaan door Shannon Bout die in Frankrijk op tenorsax 

speelde, maar nu weer verder gaat op klarinet. 

 

 

 

De volgende leden hebben hun lidmaatschap beëindigd: 

 

Orlando Zijlmans, leerling slagwerk 

Michel Kapoen, klarinettist in de harmonie 

Sofie Tange, klarinettist in de harmonie en het leerlingenorkest 

Mirthe de Bat, trompettist in de harmonie en het leerlingenorkest 

Femke de Bat, klarinettist in het leerlingenorkest 

Jeanine Meulenberg, hoornist in het leerlingenorkest. 

 

  



Op 3 juli is Isa geboren, dochter van Wouter en Rianka Vink 

 

 
 

 
 

Van harte gefeliciteerd en veel geluk met jullie dochter.  



huwelijken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 20 augustus zijn Corné van Stee en Shannon Bout getrouwd. 

Van harte gefeliciteerd en veel geluk gewenst. 
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Op vrijdag 18 september gaan Niels van Leeuwen en Rianne Vink 

trouwen.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Een mooie dag toegewenst en veel geluk voor de toekomst. 

 



Schoonmaakrooster 

 

 

maand initiatiefnemer helper hand en span 

januari Ursula Chiara Tanya 

februari Anne Vink Gerard Krista 

maart Conny Sjoerd Bas 

april Corina Anouk de Neef Willemijn 

mei Debbie Anne Leendertse Lieke 

juni Adrie Evelien Sofie 

juli Nancy Nynke Iris 

augustus Ilse Stephan Sigrid 

september Margreeth Ann Anne de Winter 

oktober Ronald Colin Evan 

november Jolanda Leanne  

december Tom Wouter  
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Verjaardagen 

 

 

1 Corina Rijnhout 
2 Evelien Tange 
12 Floortje Bakker 
16 Lenneke Bil 
17 Corine Buijze 
17 Petra Warnar 
19 Hans Jager 
19 Colin Marcusse 
27 Cathy Kotoun 
27 Dick Buijze 
29 Leanne Wisse 
30 Jaco Konijnenburg 
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Reisverslag van Debbie Kapoen 
 

Woensdag 15 juli 2015 

Eind van de dag om 17.45 staat iedereen paraat op de Cruijkelcreke 

om te vertrekken naar Frankrijk. Hutkoffers en instrumenten 

worden ingeladen en als iedereen afscheid heeft genomen van de 

thuisblijvers kan de chauffeur vertrekken! 

Kim telt twee keer de bus goed na zodat we zeker weten dat we 

niemand vergeten zijn. Dat tellen word een vast ritueel bij elk 

vertrek. 

Daar gaan we!!! Zwaaien en zwaaien tot we niemand meer zien. 

Dan krijgt Willeke ineens een berichtje van Jacolien dat er toch wel 

vreemde lichtjes op de achterkant van de bus aanstaan (Jacolien 

reed achter ons). 

Die chauffeurs zullen wel gedacht hebben haha wat vreemd dat er 

in de bus iemand zegt dat er op de achterkant een vreemd lichtje te 

zien is! 

 

De reis was allemaal heel goed gegaan, we hadden twee chauffeurs 

dus we konden lekker doortuffen en we hoefden niet te lang stil te 

staan. Natuurlijk moest er af en toe een plaspauze ingelast worden 

maar dat was zo gedaan. ’s Nachts reden we lekker door en is alleen 

een kleine stop geweest om de chauffeurs te wisselen. 

 

Donderdag 16 juli 2015 

 

Om 7.15 ’s ochtends komen we aan op de bestemming. Allemaal 

inchecken en met de koffers en instrumenten naar de kamers. Het is 



een prachtig complex met een heerlijk veld waar genoeg schaduw 

was om lekker te vertoeven op onze vrije uurtjes. 

 

Nadat we onze kamers hebben bewonderd zijn we met een clubje 

naar het dorpje gegaan, het was maar een klein halfuurtje lopen. 

Jos, Michel, Willeke, Gerardo, Gerard en ik gingen eens een 

bakkertje opzoeken waar we ons ontbijtje konden nuttigen. Nou en 

die hebben we gevonden, alleen hadden ze niet de lekkere 

chocolade broodjes waar Jos zo een zin in had. 

Maar dat kon de pret niet deren. 

Als we nog een beetje hebben rondgelopen in het stadje lopen we 

terug naar de appartementen. We komen lang een riviertje en wij 

dachten dat die toch ook wel dicht lang ons verblijf moest lopen. 

Dus zodra we ergens naar beneden konden hebben we lekker 

afgekoeld in het koude water, heeeerlijk. Het was dan ook al 35 

graden. 

 

Als we terug komen ga ik even een powernapje doen want zo een 

reis hakt er toch wel in. 

Met het middag eten gaan we gezellig een tentje opzoeken in het 

stadje. En op het plein vinden we die, we hebben er heerlijk gegeten 

en als je wat verkoeling zocht dan ging je gewoon even onder de 

sproeiers staan die bij alle terrassen waren. 

 

Voor de reis begon waren Stephan, Ilse, Shannon en Corné nog op 

het idee gekomen om iets met de 25+ tot en met 30 te doen tijdens 

de reis. Het idee kwam om met de club een klein orkestje te maken 

en een Flashmob 2.0 te doen. Het was namelijk de bedoeling om 

met de hele verenging 3 keer een flashmob te doen in de 

verschillende stadjes. 



Wij zeiden dat kunnen wij ook! 

Maar ja dan moest je wel muziek hebben, dus dat heeft Stephan 

geregeld!!  

En wat een leuke muziek was dat, bekende nummers van Frankrijk 

zoals “Pour un Flirt” en “Le gendarme”. 

 

Nu nog ergens oefenen, en wel zodat de rest van de reizigers het 

niet door hadden. Buiten was geen optie want dat klinkt veel te ver 

door. Binnen in de eetzaal hoor je ook overal, dan maar op de meest 

ver weg gelegen kamer van Stephan, Ilse, Shannon en Corné. 

Het was er bloedje heet maar ja wel alle luiken en ramen dicht zodat 

er niet te veel herrie was. Trompetten en trombones de dempers d’r 

in, en wc-rollen in de bekers van de saxen. 

En nu maar oefenen, het ging super goed en we hadden er alle 

vertrouwen in. Toen we klaar waren was het door de spanning, het 

blazen en de zon net een sauna binnen en het zweet zat dan ook 

over al, ja echt overal (zelfs op je benen). Maar dat kon de pret niet 

drukken, dus na om de beurt de kamer weer te verlaten zijn we 

lekker gaan afkoelen in het riviertje. Wat een opluchting was dat!! 

 

’s Avonds gaan we eten op het plein Villedieu, je kon kiezen uit 

pizza’s of tapas. Ik had gekozen voor de pizza en ze waren heerlijk. 

Daarna hebben we op datzelfde plein de eerste Flashmob gedaan. 

Het was een groot succes en de mensen die op de terrassen zaten 

waren erg enthousiast. 

Toen ik met mijn clubje stond te wachten om te beginnen, zei Albert 

Sandee : wat hoorde ik nou toch vanmiddag? Het leek wel een soort 

orgel of zoiets?! 

Ik kon natuurlijk mijn lachen niet inhouden en moest ook even niet 

naar Stephan en Jos kijken. 



Albert dacht dat misschien Hans den Doelder wel op zijn bas aan het 

oefenen was. 

Dus ik zei dat je wel gek zou zijn om met die hitte nog te gaan 

oefenen hahaha. 

 

Na alles weer opgeruimd te hebben en we weer allemaal in de bus 

zitten gaan we terug naar ons verblijf. Daar nog even napraten en 

het filmpje terug kijken van de flashmob. Dan is de dag weer lang 

genoeg geweest en al snel is het stil en ligt iedereen te slapen. 

 

Vrijdag 17 juli 2015 

 

Vanmorgen allemaal op tijd uit bed en in de ontbijt zaal een heerlijk 

ontbijt genuttigd. Dan weer met zijn allen in de bus richting Buis les 

Baronnies, daar gaan we een concert geven in het klooster. Als we 

er aankomen alle instrumenten uitladen en stoelen en slagwerk 

gereed zetten. Dan het stadje in en een bakkertje zoeken voor onze 

lunch want die kon je dan in de bus nuttigen. Met in je hand flyers 

voor het concert gaan we op pad. En de bakker hebben we snel 

gevonden, met allemaal heerlijke broodjes. Dan kijken we nog even 

rond en zoeken we een terrasje op om een lekker verkoelend 

drankje te doen. Dat was wel nodig want het was zeker weer 35 

graden. 

 

Dan is het alweer tijd om terug te gaan en geven we een prachtig 

concert op een nog mooier binnenplaats van het klooster. Wat een 

sfeertje zat daar zeg echt prachtig. Er was ook nog best wat publiek 

dus dat viel niks tegen! 

 



Als alles weer opgeruimd en ingepakt is gaan we in de bus richting 

Sault om naar een nougatmakerij te gaan. Daar krijgen we een 

rondleiding die vertaald werd door onze eigen tolken Kim en Erik. 

Het was heel interessant en er zijn dan ook best wat mensen die een 

stukje nougat gekocht hebben voor zichzelf of de thuisblijvers. 

 

Terug bij de bus gaat iedereen zijn instrument pakken want voor het 

winkeltje van de nougat doen we nog een flashmob. Kees gaat 

beginnen maar dat was eigenlijk net iets te vroeg want nog niet 

iedereen staat op zijn plekje, maar ach die goeie ouwe Kees herhaalt 

gewoon nog een paar keer en als Jaco zijn solo inzet komt alles goed 

en hebben we weer een prachtige flashmob neergezet!! 

 

Dan is het de beurt aan ons!! We hebben allemaal onze streepjes 

shirt aan (waren de streepjes in de reclame ofzo) en we gaan snel 

aan de overkant staan en doen onze eigen flashmob 2.0. Wat een 

succes was dat, een hoedje erbij en al snel valt er zo een paar euro 

in!! Wat een verassing was dat! 

We krijgen een groot applaus van de rest van de reizigers, en omdat 

we toch nog even vrije tijd hebben gaan we een eindje verder nog 

een keer onze nummers spelen. Het gaat nu al een stuk beter als de 

eerste keer, maar wat wil je na 1 keer oefenen! 

Het was gelijk een groot succes en we zeiden dan ook dat dit zeker 

niet de laatste keer is dat we dit doen. 

 

Als we net op tijd terug zijn bij de bus vertrekken naar de Mont 

Ventoux. In de bus zeg ik tegen Albert : dat was wel een mooi orgel 

of niet dan?! Hahaha dat waren wij natuurlijk gewoon. 

 



Als we op de top van de berg staan hebben we een prachtig uitzicht, 

even met zijn allen op de groepsfoto, en dan een rondje doen. Het is 

er prachtig en lekker wat koeler als beneden in het dal. Dan nog 

even een stukje naar beneden om terug te gaan naar de bus. En 

omdat de tour de france die maandag daarop deze berg gaat 

beklimmen gaat Anouk druk aan de slag om met een steen APOLLO 

op de weg te schrijven. Het lukt aardig en met nog meer helpende 

handjes staat het er dan ook mooi op. Natuurlijk moet daar dan 

even een groepsfoto bij en dat is gelukt hoor!! Toppers! 

 

Dan terug naar het hotel waar we nog een concert gaan geven voor 

het dorp en het personeel en eigenaren van ons verblijf. Maar het 

ging toch niet door omdat er ook iets te doen is in het dorp en er 

waarschijnlijk toch geen publiek zou zijn. Dan om toch nog een mini 

concertje te geven gaan we met onze “Petit Bande” een balkon 

concertje doen. Hebben we toch nog van ons laten horen. 

Dan is het tijd voor het feestmaal, we hebben heerlijk gegeten en 

gedronken! 

Daarna nog even buiten in de tuin een naborrel, met een muziekje 

van ons concert en flashmob van die dag op de achtergrond. 

Het was weer een topdag waar we veel gedaan en beleefd hadden, 

maar het was nu toch echt tijd om te gaan slapen. 

 

’s Nachts schrik ik wakker van een raar geluid, en dan hoor ik het 

nog een keer. Het is een soort gorgelen maar dan heel hard. Ik kijk 

naast me en zie dat Willeke ook wakker is geworden en ik zeg : wat 

is dat dan? En we liggen me daar toch in een deuk hahaha we 

kwamen niet meer bij!! 



Achteraf denken we dat het een van onze kamergenoten is die 

misschien adem tekort had ofzo hahaha. Maar goed lol hebben we 

er wel om gehad, we konden gewoon  niet stoppen! 

 

Zaterdag 18 juli 2015 

 

De volgende ochtend weer vroeg uit bed en nog even nalachen van 

ons avontuur in de nacht, onze kamergenoten weten nergens van 

en hebben niks gehoord. Dan weer aan het ontbijt en je koffers 

inpakken want we komen niet meer terug op ons verblijf. We gaan 

naar het stadje Vaison waar vlakbij het office du Tourisme een 

Flashmob gaan doen. 

Het was weer een groot succes en ook al zaten we aan een best 

drukke weg er kwam toch best wel wat publiek om te kijken en 

luisteren naar ons. 

Dan kunnen we onze spullen in de kelder bij een hotel leggen waar 

we s avonds ook kunnen omkleden voor het slot concert. 

 

Met het clubje 25+ tot en met 30 gaan we onze middag invullen 

waar we voor gekomen zijn “muziek maken”. We gaan op allemaal 

verschillende punten staan en spelen de longen (en het zweet) uit 

ons lijf! En daar worden we voor beloond, wat een leuke reacties 

krijgen we! 

Dan gaan we met zijn allen lekker wat eten en even afkoelen bij de 

airco, want het is weer 35/36 graden. We lijken wel gek om in die 

warmte te gaan blazen, maar ik vond het alles mee vallen, als je in 

de schaduw ging staan waar een beetje wind was dan was het best 

te doen. 

Na het eten gaan we naar het oude gedeelte van de stad en komt er 

een vrouw van het restaurant iets vragen, en wij begrijpen daaruit 



dat ze bedoelt dat wij iets spelen in ruil voor een drankje, maar dat 

bedoelde ze niet, wat ze wel bedoelde weet ik niet maar ze stuurt 

ons een eindje verder naar een thee huisje waar ook een muzikant 

in zit. 

Daar aangekomen blijkt het een Nederlander te zijn en dat is toch 

een stuk makkelijker praten. Dus we vragen heel lief of we een 

stukje mogen spelen in ruil voor een drankje! En daar had hij wel 

oren naar. Dus wij ons nummertje gedaan en we kregen heerlijke 

zelfgemaakte ijsthee van het huis! 

Dan drinken nog wat van ons opgehaalde geld en omdat de 

eigenaar ook muzikant is vragen we of hij misschien iets kan laten 

horen. Het was prachtig, en daarna doet hij nog een eigen 

geschreven nummer waar we vreselijk om hebben gelachen. Hij 

vertelde dat hij als straatmuzikant 6 jaar heeft kunnen leven, nou 

dan doe je het volgens mij niet verkeerd! 

 

Als we weer verdergaan spelen we nog op een paar plekken wat en 

dan is het alweer tijd om de spullen in kelder te leggen en met de 

andere reizigers wat te gaan eten. We hebben heerlijk gegeten en 

na het maal kleden we om en gaan op het plein een prachtig 

slotconcert geven waar je u tegen zegt! Het is nog steeds erg warm 

maar wat een topprestatie hebben we geleverd!! We hebben wel 

even laten horen dat we er waren! 

 

Dan opruimen en alles inladen in de bus om weer teug te gaan naar 

ons koude kikkerlandje.  

 

 

 

 



Zondag 19 juli 2015 

 

De reis was weer keurig verlopen en om 12.15 kwamen we aan op 

de Cruijckelcreke in Wissenkerke. Het regende pijpenstelen en we 

moesten dan ook snel alles uit de bus en in de auto zetten anders 

was het doornat! Wat een verschil met die 36 graden in Frankrijk. 

Dan tot slot wil ik de reiscommissie nogmaals bedanken voor deze 

top reis!! Ik heb een super tijd gehad en ik wil daarom ook iedereen 

bedanken voor de gezelligheid! 

 

Groetjes Debbie Kapoen 

 
  



Het fonds voor Cultuurparticipatie 

en het Oranjefonds steunen 

muziekproject op Noord-Beveland 
 
 
 
Het hele eiland speelt, het muziekproject 
op Noord-Beveland van de Zeeuwse Muziekschool, krijgt van het 
Fonds voor het Cultuurparticipatie en het Oranjefonds financiële 
ondersteuning. 
 
In samenwerking met de drie muziekverenigingen op Noord 
Beveland is de Zeeuwse Muziekschool dit project gestart. In de vorm 
van regulier muziekonderwijs voor de kinderen van groepen 5-8 
wordt een blijvende impuls gegeven aan kwalitatief goed 
muziekonderwijs, waardoor Kinderen hun creativiteit kunnen 
ontwikkelen en hun talent de ruimte krijgt. 
 
Met de subsidie voor het project 'Het hele eiland speelt!' kan 
uitvoering worden gegeven aan het cultureel programma 
'Beleveland' waarin het samen musiceren van jong en oud (zowel 
professionals als amateurs) centraal staat. 

 
http://fondsen.scoopzld.nl 

  

http://fondsen.scoopzld.nl/dynamisch/bibliotheek/cache/800_800_3_1378_8_nl_1378.jpg


 

   

 

Beleidsplan KNMO 2015-2020 gepresenteerd 
Op donderdag 2 juli presenteerde voorzitter Bart van Meijl tijdens 
de algemene ledenvergadering van de KNMO in Utrecht het 
Beleidsplan 2015-2020. 
Amateurkunst in het algemeen en amateurmuziek in het bijzonder, 
is een belangrijk element van onze maatschappij. 
Muziekverenigingen vormen jonge mensen, bieden een thuis aan 
hun leden en ze leveren een bijdrage bij feestelijke gelegenheden in 
hun gemeenschap. Aan muziek beleven veel mensen veel plezier. 
Amateurmuziek levert een belangrijke bijdrage aan onze 
samenleving. Dit beleidsplan laat zien wie de KNMO is, wat de 
organisatie doet en wat haar ambities zijn. 
  

 

De tekst is te vinden op:  

http://issuu.com/knmo/docs/150611_15367_knmo_beleidsplan2_def 

 

  



  



Onze sponsoren 
 

 

 

 
 



   
     

   

 Veerweg 14

 Kamperland 

    tel. 0113 - 371373 

 

  



  



  



 
 

Groene Weegje 19 - 25 
4301 RN Zierikzee 
Tel: 0111 - 415455 

 
 
 
 
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 - 37123 

 
 
 
 

Attent Drieske 
Oostvoorstraat 17 

4491 EN Wissenkerke  
Tel: 0113 - 372466 

 

 
Korte achterweg 24 

4458 BG 's-Heer Arendskerke 

Tel:  0113 - 561430 

Bloemenhof 
Ruiterplaatweg 15 

4493 PG Kamperland 
Tel: 0113 - 371645 

 

 

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


 

 
 

 
 
 
 
 

Cruyckelcreke 1-3 
4491 PS Wissenkerke 

Tel: 0113 - 371477 

 
 
 
 
 

Dorpsweg 48 
4491 EL Wissenkerke 

Tel: 06 - 29595171 

 

 
 
 
 

Den Dekker Muziek 
Van der Biltlaan 69 

4421 BD KapelleTel: 0113 - 
330330 

Cruijckelcreke 13C 
4491 PS Wissenkerke 

Tel: 0113 - 700262 

 
 

Nieuwe Achterweg 1A 
4493 AD Kamperland 

Tel: 0113 - 371327 

 
Ruiterplaatweg 2B 

4493 PG Kamperland 
Tel: 0113 - 37123 

 
Ruiterplaatweg 2C 

4493 PG Kamperland 
Tel: 0113 - 373939  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bouwbedrijfdehaze.nl/&ei=koKCVdjdIeyu7Aaz3YPIDw&bvm=bv.96041959,d.ZGU&psig=AFQjCNGltbEok9od5WzfjPoAGHjFczkDGQ&ust=1434702855387667


 
 

 
Weststraat 11 

4484 AA Kortgene 
Tel: 06 - 51957982      

 
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 

 
 

Boomweidelaan 63 
4423 AN Schore 

Tel: 06 - 51058666 
 

 

 

 
St. Felixweg 2 

4493 ZG Kamperland 
Tel: 0113 - 371553 



 

 
 
 
 

Rijschool Noord-Beveland 
Noordeindstraat 30 

4491 ES Wissenkerke 
Tel: 0113 - 372329 

 
Oostvoorstraat 13 

4491 EN Wissenkerke 
Tel: 0113 - 372000 

 

 
 
 
Hoveniersdrijf Sandee 

Nieuweweg 6 
4493 PA Kamperland 

Tel: 0113 - 376038 

 

 
 

Noordstraat 42 
4493 AH Kamperland 

Tel: 0113 - 371624 

 
Voorstraat 9 

4491 ET Wissenkerke 
Tel: 0113-371663 

Pluimvee- en 
Molenaarsbedrijf 

Verhage 
 

Ooststraat 28 
Wissenkerke 

 Tel: 0113 - 371246  

 

 

 


