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Van het bestuur 

 
 
Ditmaal hebben we in het bestuursstukje een aantal korte mededelingen. 
 
 
Contributie 
Er zijn rekeningen verstuurd voor de contributie over 2015. Gaarne betaling voor 15 december a.s. 
 
 
Lesgelden 
Ook voor de lesgelden 2015/2016 zijn rekeningen verstuurd met het verzoek voor 15 november jl. het 
verschuldigde lesgeld over te maken. Aan dit verzoek heeft nog niet iedereen voldaan. Ook hierbij graag 
betaling voor 15 december a.s. 
 
De penningmeester 

 
 
Aanvulling instrumentarium 
 
Vibrafoon 
Het slagwerkinstrumentarium is 
uitgebreid met een vibrafoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alt-saxofoon 
Voor Anouk de Neef is een Selmer altsax (2e hands) gekocht. Een instrument met een mooie klank. 
 
 

 



 
Het parkeerbeleid bij Apollo 
Om geen overlast te veroorzaken voor de buurt is er in het verleden afgesproken dat de bezoekers van 
"De Uitkomst" hun auto parkeren op het parkeerterrein aan de Middenstraat (achter het 
gemeentehuis). De laatste tijd houdt niet iedereen zich daaraan, waardoor buurtbewoners hun auto 
niet kunnen parkeren. Daarom nogmaals de oproep om je auto op het parkeerterrein aan de 
Middenstraat te parkeren.  
 
 
Promsconcert 
Voor het promsconcert op 24 januari in Middelburg zullen er 3 gezamenlijke repetities met het 
Middelburgs Muziekkorps zijn. 
Deze repetities zijn op vrijdag 8 januari in Wissenkerke, maandag 18 januari in Middelburg en vrijdag 22 
januari weer in Wissenkerke. 
 
 
Bestuursverkiezing 
Op de algemene ledenvergadering van 12 februari a.s. zijn Hans Jager, Kees de Smit en Ria Vink 
aftredend als bestuurslid. 
Hans Jager is niet herkiesbaar, Kees de Smit en Ria Vink zijn voor 1 jaar herkiesbaar. Kees wil na dat jaar 
niet meer verkiesbaar zijn en Ria neemt een herverkiezing in 2017 nog in overweging. 
Om het bestuur voltallig te houden zijn we dus op zoek naar een nieuw bestuurslid per 12 februari. 
 
 
Rest het ons als bestuur nog jullie alvast fijne kerstdagen en een gezond, gelukkig en muzikaal 2016 toe 
te wensen. 
 
Het bestuur.  

 

 

  



Activiteitenkalender 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 
In verband met de gezamenlijke repetities met het Middelburgs Muziekkorps voor het promsconcert zal 

de activiteitencommissie geen nieuwjaarsbijeenkomst organiseren.  
 

  

datum wat Waar wie 

11-12-13 dec. jeugdstudieweekend Domburg Jeugd 14 - 23 jaar  

za 19 december kerstconcert Wissenkerke Harmonie + LLO 

do 24 december kerstnachtdienst Wissenkerke leerlingenorkest 

datum wat Waar wie 

vrijdag 8 januari gez. rep. promsconcert Wissenkerke harmonie 

maandag 18 januari gez. rep. promsconcert Middelburg harmonie 

vrijdag 22 januari gez. rep. promsconcert Wissenkerke harmonie 

zondag 24 januari promsconcert Middelburg harmonie 

vrij 12 februari 19.30 uur repetitie harmonie Wissenkerke harmonie 

vrij 12 februari 21.00 uur Algemene Ledenverg. Wissenkerke allen 

vrij 11 / za 12 maart jaaruitvoering Wissenkerke allen 

vrijdagavond in mei donateursactie Kamperland harmonie + slagwerk 

zaterdag 7 mei wielerronde Wissenkerke steelband 

zondag 12 juni zomerconcert Wissenkerke harmonie en steelband 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.sportiefouder-amstel.nl/wp-content/uploads/2015/09/wat-we-gaan-doen.png&imgrefurl=http://www.sportiefouder-amstel.nl/scholenprogramma-activiteiten-2015-2016-ouderkerk-aan-de-amstel/&h=136&w=270&tbnid=ZLRIkhPjwfL_NM:&docid=rTX-ILqxwd4peM&hl=nl&ei=jr9cVo3bAsHQPJ79m8gC&tbm=isch&ved=0ahUKEwiN2pTPi7nJAhVBKA8KHZ7-BikQMwhGKBwwHA


Schoonmaakrooster 

 

 

 

 

Maand Initiatiefnemers Helpers Hand- en spandiensten 

December 2015 Tom Wouter Anne de Winter 

Januari 2016 Ilse Stephan Sigrid 

Februari 2016 Ronald Colin Evan 

 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste jeugdleden, 

 
De laatste maand van dit jaar is alweer genaderd. Het beloofd een leuke maand te worden met een 
aantal optredens. Zo is er het aanstaande concert samen met de harmonie, die 19 december zal 
plaatsvinden. Hierover komt meer informatie. Ook zullen we weer medewerking verlenen aan de 
kerstnachtdienst. Hier zal later ook meer informatie gegeven worden. 
 
Verder is er nog het jeugdstudieweekend, dat van 11 tot 13 december is. We zijn blij om te zien dat 
velen zich weer enthousiast hebben aangemeld. Mocht je niet meegaan, dan is er altijd nog 
mogelijkheid om zondag 13 december het slotconcert bij te wonen.  
 
Ten slotte wil ik ook nog zeggen dat we het jammer vonden dat de workshop voor het slagwerk en de 
daarop aansluitende voorspeelavond niet door gingen. Toch geven we niet zomaar op; daarom zal er 
binnenkort een nieuwe datum voor deze activiteit bekendgemaakt worden. 
 
Alvast fijne feestdagen, 
Het jeugdbestuur 

 
 

 

  



Verjaardagen 

 

 

 

 

 

1  Krista Wisse 

2  Jos van Nieuwenhuijze 

10 Gerard Vink 

13 Kees Hoogstrate 

21 Jolanda Wisse 

23 Tom Kapoen 

27 Fabiënne Sandee 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-Y9nObNB19E4/UKKuOJfEL7I/AAAAAAAANPg/Zw43V5XFrM8/s1600/taartpaula4.jpg


Ledennieuws 
 
 
De leden van de samenspelgroep hebben op vrijdagavond 27 november een kijkje genomen bij het 
leerlingenorkest. Zo konden zij voordat ze doorstromen naar het leerlingenorkest alvast een keertje op 
hun toekomstige plekje zitten om te ervaren hoe dat is. Eefke was op deze repetitie niet aanwezig. 
Hieronder een aantal foto's. 

 
 
 
 
 
 
Marijn bij het slagwerk 
Patrick bij de trombone 
Aimee  bij de trompetten (trompetten 
staan niet op de foto) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Fabiënne (hobo) bij de fluiten     
              
          Floortje bij de klarinetten 
   
           Marieke bij de saxen  

 
 
  
 
 
 
 
 
Jan heeft zowel bij de samenspelgroep als 
bij het leerlingenorkest de muzikale leiding.  



 
 
 
 

Reactie KNMO op Open Nederlands Kampioenschap Harmonie 
 
De KNMO juicht het initiatief voor de organisatie van het Open Nederlandse Kampioenschap 
Harmonie van harte toe. Iedereen die het harmonieorkest in Nederland een warm hart toedraagt 
moet hier blij mee zijn. Mogelijk kan dit initiatief zich ontwikkelen op een vergelijkbare wijze zoals het 
Nederlands Brassband Kampioenschap (NBK) en het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap (ONFK) 
dit hebben gedaan in het verleden. De KNMO wenst de OMF veel succes met realisatie ervan. 
 
De Friese muziekbond OMF (aangesloten bij de KNMO) heeft het initiatief genomen tot de organisatie 
van een open Nederlands kampioenschap voor harmonieorkesten, zoals er al jaren een is voor 
brassbands en fanfares. Op zaterdag 5 november 2016 zal de eerste editie plaatsvinden in schouwburg 
de Lawei in Drachten. 
 
Het Nederlands kampioenschap voor harmonieorkesten, waarbij orkesten worden uitgenodigd om op 
grond van eerdere concoursresultaten deel te nemen, is in de afgelopen jaren niet doorgegaan als 
gevolg van te beperkte belangstelling. De KNMO hoopt dat een open kampioenschap wel voldoende 
belangstelling zal trekken. Dat zou goed zijn voor de kwaliteitsontwikkeling van harmonieorkesten, voor 
de publieke belangstelling voor harmoniemuziek en voor de ontwikkeling van nieuw repertoire voor de 
sector. Al met al een goede zaak, waar elke liefhebber van harmoniemuziek blij mee zal zijn. 

 
 
 
Jaarlijkse trompetdag in Utrechts Conservatorium 

 

Het Utrechts Conservatorium organiseert op zaterdag 12 december a.s. wederom zijn jaarlijkse 
trompetdag. Iedereen die serieus trompet speelt en meer wil leren is van harte welkom om die dag 
instructie te krijgen volgens de methode van de fameuze Amerikaanse trompetpedagoog James Stamp. 
Doel is meer inzicht te krijgen hoe op een meer efficiënte manier trompet te kunnen spelen. Naast 
klassikale instructie is er gelegenheid tot voorspelen onder begeleiding van een professionele 
begeleider. De dag wordt besloten met een recital door enkele hoofdvakstudenten van het 
conservatorium. Tevens wordt er een stuk ingestudeerd voor een groot trompetensemble waar 
iedereen aan mee kan doen. 

De dag staat onder leiding van Arto Hoornweg (Rotterdams Philharmonisch Orkest en Utrechts 
Conservatorium en Roy Poper (Oberlin Conservatory-USA), beide studenten van James Stamp. 

Aanvang 10.30 uur. 

Voor meer informatie en aanmelding: 
http://www.hku.nl/Opleidingen/UtrechtsConservatorium/HKUUtrechtsConservatorium/AgendaConserv
atorium/ToelichtingAgenda1/trompetdagDecember2015 

 
 

http://www.hku.nl/Opleidingen/UtrechtsConservatorium/HKUUtrechtsConservatorium/AgendaConservatorium/ToelichtingAgenda1/trompetdagDecember2015.htm
http://www.hku.nl/Opleidingen/UtrechtsConservatorium/HKUUtrechtsConservatorium/AgendaConservatorium/ToelichtingAgenda1/trompetdagDecember2015.htm
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi52KOkjbnJAhWFgw8KHekxBH0QjRwIBw&url=http://www.fritsleffefbladmuziek.nl/vbK014.html&bvm=bv.108194040,d.ZWU&psig=AFQjCNFgxFO3MWtslKHXvsh8SjDXNcU0mA&ust=1449005757202052


 
André Waignein overleden 
 
Op zondag 22 november is André Waignein overleden. 
 
André Waignein was een Belgisch componist, dirigent en musicus. 

Hij publiceerde ook onder de pseudoniemen Rob Ares, Frede Gines, 

Rita Defoort en Roland Kernen. 

 
De in 1942 in Moeskroen (B) geboren Waignein groeide op met muziek; begon zijn muzikale leven bij de 
Koninklijke Harmonie Sint Cecilia in Mont-à-Leux. Zijn carriere als docent startte hij aan de 
Muziekacademie van Moeskroen. 
 
Als componist won hij verschillende nationale- en internationale prijzen; één van zijn belangrijkste 
werken is ongetwijfeld de 'Cantate aux Etoilles'. Diverse werken voor harmonie-, fanfareorkest en 
brassband werden gepubliceerd. 

(www.hafainfo.nl) 

 

 

Levensloop 
(wikipedia) 

 

Het eerste muziekonderricht kreeg hij van zijn vader. Van hem kreeg hij muziekles in het 

harmonieorkest "Sint-Cecilia" van Mont-à-Leux bij Moeskroen. Op 6-jarige leeftijd speelt hij in dit orkest 

als trompettist mee. Waignein studeerde aan het Koninklijke Muziek-Conservatorium te Brussel de 

vakken trompet, piano, kamermuziek, harmonieleer, muziekgeschiedenis en transpositie en 

diplomeerde in het hoofdvak trompet. Zijn studie bekostigt hij onder andere door medewerking in het 

ORTF Jazz-orkest in Rijsel. Na zijn militaire dienst voltooide hij zijn studies in de vakken contrapunt en 

compositie aan het conservatorium te Bergen en behaalde deze diploma's met onderscheiding. 

Intussen werkt hij aan de stedelijke muziekacademie in Moeskroen en wordt dirigent van de Harmonie 
La Mouscronnoise. Verder is hij dirigent van de Harmonie Royale. In die tijd ontstaan ook zijn eerste 
composities voor harmonie- en fanfareorkest. 

Zijn composities worden snel bekend en met talrijke prijzen - onder andere de prijs van de European 
Union of Radio Broadcasting (EBU) en de prijs van de SABAM - en onderscheidingen bekroond. 

Hij was directeur van het muziekconservatorium van Doornik (Conservatoire de Musique de la Ville de 
Tournai) en professor in de harmonieleer aan het Koninklijke Muziek-Conservatorium te Brussel. 
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 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 

Ruiterplaatweg 15 

4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 371645 

  

 

 

 

 

 

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  

 

 

Weststraat 11 

4484 AA Kortgene 

Tel: 06 - 51957982      

 
Steeweg 50 

4401 AR  Yerseke 

 Tel: 0113 - 572343 

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


 

 

 

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 
 

Ooststaat 28 

4491 EH Wissenkerke 

Tel: 0113 - 371246  

 

  

 

 

 

Uw advertentie hier?  

Neem voor de mogelijkheden 

contact op met de penningmeester 


