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Van het bestuur
GESLAAGDE SPONSORWERVING
De actie om sponsors te werven heeft 14 nieuwe sponsors
opgeleverd. Hiermee zijn we bijzonder tevreden.
We bedanken hierbij de volgende subsponsors:
- Annelies Mode, Ruiterplaatweg 13, 4493 PG Kamperland
- Bouwbedrijf de Haze, Ruiterplaatweg 2C, 4493 PG Kamperland
- Bouwbedrijf Faasse, Cruijckelcreke 13C, 4491 PS Wissenkerke
- Bruins Tegels en Sanitair, Amundsenweg 2, 4463 GP Goes
- Chinese Geneeswijzen, Marleen Bardolf, Abelenweg 2, 4493 CZ
Kamperland
- Davina’s Salon, Dorpsweg 48, 4491 EL Wissenkerke
- De Neef tuinaanleg, Boomweidelaan 63, 4423 AN Schore
- Garage van Halst, Ruiterplaatweg 2B, 4493 PG Kamperland
- Harry de Smit afbouw en onderhoud, Voorstraat 9, 4491 ET
Wissenkerke
- Rijschool Noord-Beveland, Noordeindstraat 30, 4491 ES
Wissenkerke
- Schildersbedrijf Rijksen, Veerweg 28, 4493 AS Kamperland
- Zaal Onder de Toren, Voorstraat 20, 4491 EW Wissenkerke
Daarnaast hebben twee bedrijven aangegeven in nature te willen
sponsoren, te weten:
- Maatschap Steendijk “de Korenschoof”, Soelekerkeweg 1, 4493
PW Kamperland
- Waterskicentrum de Schotsman, Campensweg 2, 4493 MN
Kamperland.

Ook deze bedrijven willen wij hartelijk bedanken voor hun
toezegging.
Het bestuur van Apollo.

Van 1 tot 3 juni is er in Wissenkerke en Geersdijk
gecollecteerd voor de anjercollecte.
Deze collecte heeft in Wissenkerke € 345,52 en in
Geersdijk € 111,84 + ƒ 0,10 (ja,ja, een ouderwets
dubbeltje) opgebracht, totaal € 457,36. Van dit
bedrag is 1/3, dus € 152,45 voor Apollo. Een mooi bedrag voor een
uurtje collecteren.
Vorig jaar was de opbrengst € 430,70. We hebben dit jaar dus €
26,66 meer opgehaald.
Alle collectanten bedankt voor jullie inzet.
Na de donateursactie in Kamperland op 5 juni mogen we 67 nieuwe
donateurs verwelkomen. Een prachtig resultaat.
Bij de sponsoren staan 14 nieuwe bedrijven die dankzij de inzet van
een aantal leden sponsor zijn geworden.
Nog een paar repetities en dan gaan we met ong. 45 leden naar
Frankrijk. De reiscommissie heeft veel werk verzet en iedereen
heeft het reisboekje digitaal ontvangen. We hopen op een mooie
reis met mooie concerten.
Wat betreft de concerten heeft het bestuur tijdens het
zomerconcert in Wissenkerke geconstateerd dat niet iedereen zich
aan de regels voor het uniform houdt. Het is de bedoeling dat
iedereen zwarte sokken en zwarte schoenen draagt. Van dames die

pumps of ballerina's dragen wordt niet verwacht dat zij zwarte
sokken dragen, maar wel zwarte pantykousjes. Dus geen blote
voeten of huidkleurige pantykousjes.
Bij sommige heren hing de stropdas nogal laag. Het is de bedoeling
dat bij de heren de bovenste knoop van het overhemd ook dicht is
en de stropdas bovenaan aansluit.
Wat ook nog genoemd mag worden is de steelband. Zij hebben de
laatste weken erg veel optredens gehad en blijven enthousiast hun
partijen spelen. Zelfs in de vakantie (25 juli) hebben zij nog een
optreden. Verder op in deze Even Uitblazen leest u een stukje van
een lid van de steelband hoe zij het vindt.
Rest mij nog jullie namens het bestuur een fijne vakantie te wensen
die begint na de Frankrijkreis en zien we jullie weer op de repetitie
op 21 augustus (harmonie) of 4 september (leerlingenorkest en
samenspelgroep).

Ria Vink

Jeugdbestuur
Hallo beste (jeugd)leden,
Het is lekker weer buiten, en ook de zomervakantie komt met
iedere dag dichterbij. Ook het jeugdbestuur zal een korte vakantie
houden, maar niet getreurd, want we zijn na de zomervakantie
weer terug met een heleboel nieuwe ideeën. Hierover zal, wanneer
de tijd gekomen is, meer informatie komen.
Verder willen we benadrukken dat je voor ideeën, opmerkingen en
suggesties altijd naar ons toe kunt stappen of je idee in de
ideeënbus doen.
Ik zou af willen sluiten met een stukje waarin een van de
jeugdbestuursleden zich voorstelt:

Hallo ik ben Fabiënne. Ik ben tien jaar en ik vind het leuk om in het
jeugdbestuur te zitten.
We verzinnen leuke activiteiten voor de jeugd. Ook vergaderen we
regelmatig. Het is erg gezellig in het bestuur.
Naast hobo spelen, rijd ik paard en zit ik op de theaterschool in
Zierikzee.

Activiteitenkalender
datum
4 juli
15 t/m 19 juli
25 juli
17 oktober
31 oktober

wat
begin uitverkoop
Frankrijkreis
zomermarkt
senioren activiteit
oliebollenactie

Najaar (o.v.b.)
21 november
11-12-13 dec.
19 december
24 december

najaarsconcert
bingoavond
jeugdstudieweekend
kerstconcert
kerstnachtdienst

waar
Bruinisse
Frankrijk
Wemeldinge
Gsd / K'land
/ W'kerke
Goes
Wissenkerke
Domburg
Wissenkerke

wie
steelband
harmonie
steelband
leden 16+
allen
harmonie
allen
leden 14-23 jr
ha + llo

Concert in Blue, op zaterdag 30 mei is mede mogelijk gemaakt door

foto's afgelopen optredens

5 juni: donateursactie Kamperland

6 juni: steelband op de Wiskerkse Folkloredag

De steelband heeft in juni veel
optredens gehad. Daardoor kon
het gebeuren dat er wel eens iets
mis ging. Zo was er bij het vertrek
van de Delta Ride for the Roses
geen snaredrumstandaard. Wat
doe je dan? Een flightcase en wat
ducktape zodat je kunt beginnen
als de 120 en de 80 km. rijders
vertrekken. Dankzij José en Britt
Schuiling die ook meereden en
vanaf Wissenkerke kwamen fietsen
kwam er later toch nog een
standaard.
13 juni: Steelband bij Delta Ride for
the Roses en Colours by the Sea,

Meer foto's van de steelband bij Colours by the Sea:
http://apollowissenkerke.mijnalbums.nl/

Tijdens het optreden op het internationale steelbandfestival in
Utrecht op 20 juni begon het publiek spontaan een polonaise. De
steelband heeft een geweldige dag gehad.

Behalve op steeldrums spelen
kunnen ze ook goed
barbecueën

In Frankrijk zullen we
ook een paar flasmobs
doen. Tijdens de
laatste repetities voor
de reis wordt daar voor
geoefend

Ik ben Yanniek Zuijdweg en zit nog niet zo
heel lang bij de steelband, maar heb het heel
erg naar m'n zin.
Het is een heel gezellig groepje, we hebben
altijd veel lol.
Ik heb m'n vuurdoop wel gehad de laatste
weken met al die optredens!! o.a. opening
van het winkelcentrum in Kamperland,
bruiloft in Domburg, de boerenfietstocht,
Wissenkerkesedag, Ride for the roses,
colourrun en als klap op de vuurpijl
natuurlijk het steelband festival in
Utrecht!!!! (wat een fantastische dag was
dat).
Maar zo kom ik er gelijk goed in en ik heb er
enorm van genoten.
Ik kijk al weer uit naar het volgende
optreden!!!
groetjes Yanniek

Vakanties
De vakanties komen er weer aan en zijn dit jaar als volgt:
harmonie:
24 juli t/m 14 augustus, 1e repetitie: 21 augustus
leerl. orkest: 17 juli t/m 28 augustus, 1e repetitie: 4 september
samenspelgr.: 17 juli t/m 28 augustus, 1e repetitie: 4 september
De laatste repetitie avond van de harmonie valt in de reis naar
Frankrijk. Voor de leden die niet meegaan naar Frankrijk begint de
vakantie dus op 17 juli.

Ledennieuws
Lindy Karreman, als blokfluiter bij Apollo begonnen, is op 5 juni aan
het conservatorium van Amsterdam geslaagd voor haar bachelor
HaFaBra-directie en op 25 juni voor haar bachelor Hoorn. Voor
beide examens heeft zij een 8 behaald. Lindy, van harte gefeliciteerd
en veel succes met je masteropleiding hoorn in Antwerpen.

Van de examens aan de Zeeuwse muziekschool zijn de uitslagen bij
de redactie nog niet bekend.

Schoonmaakrooster
maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

initiatiefnemer
Ursula
Anne Vink
Conny
Corina
Debbie
Adrie
Nancy
Ilse
Margreeth
Ronald
Jolanda
Tom

helper
Chiara
Gerard
Sjoerd
Anouk de Neef
Anne Leendertse
Evelien
Nynke
Stephan
Ann
Colin
Leanne
Wouter

hand en span
Tanya
Krista
Bas
Willemijn
Lieke
Sofie
Iris
Sigrid
Anne de Winter
Evan
Mirthe
Femke

Verjaardagen
Juli:

5
7

Karin Verstraeten
Anne Leendertse

Augustus:

2
13
13
27

Corine van der Maat
Jeanine Meulenberg
Esmee Dekeling
Bas Slotema

De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO), de Bond
van Orkestdirigenten en Instructeurs (BVOI) en de Vereniging van
Nederlandse Koren Organisaties (VNK) maken ernstig bezwaar
tegen de kabinetsplannen om het lage BTW-tarief te verhogen.
Rijksbeleid treft opnieuw de (amateur)kunst en brengt de
mogelijkheid voor mensen om iets aan hun hobby te doen ernstig in
gevaar. Talloze muziekverenigingen worden door wegvallende
muziekopleidingen en subsidies op lokaal niveau ernstig in hun
bestaan bedreigd, de voornemens van dit kabinet maken de
toegang tot amateurkunst alleen maar moeilijker.
We praten over meer dan een miljoen zangers, blazers, slagwerkers
en dansers. Door dit kabinet worden zij gezien als “de
cultuursmeerolie van onze samenleving en een toonbeeld van de
Nederlandse maatschappij”. Onmisbare elementen in een gezonde
samenleving.
Het kabinetsbeleid heeft voor de amateurkunst echter het karakter
van jojo-beleid. Aan de ene kant gaat er extra geld naar festivals,
aan de andere kant wordt de entreeprijs voor voorstellingen
verhoogd met 15% BTW. Aan de ene kant wordt muziek in de klas
projectmatig gestimuleerd, aan de andere kant betalen
muziekverenigingen dirigenten, docenten en begeleiding 15% BTW
extra.
Een opsomming die nog aanmerkelijk is uit te breiden en die laat
zien dat het kabinet met de rug gekeerd staat naar de
amateurkunst.
Reden waarom wij kabinet en kamer oproepen om van deze
onzalige plannen af te zien. De amateurkunst verdient beter!

KNMO voorzitter Bart van Meijl
ambassadeur voor Méér Muziek in de Klas
Bart van Meijl is vanaf 1 maart 2015 lid van het Platform
Ambassadeurs Muziekonderwijs. De ambassadeurs van het platform
werken de komende vijf jaar mee aan het doel van ‘Méér muziek in
de Klas’: structureel muziekonderwijs voor alle kinderen van vier tot
twaalf jaar. Bart van Meijl vertegenwoordigt binnen dit platform de
sector amateurmuziek(verenigingen).
Méér Muziek in de Klas
Het belang van meer muziek in de klas wordt inmiddels breed
erkend. Er werken dan ook veel mensen en organisaties aan mee
om ervoor te zorgen dat alle kinderen op de basisschool in 2020
muziekles krijgen. Zowel landelijk als regionaal. Dat gebeurt onder
andere door een subsidieregeling bij het Fonds Cultuurparticipatie
waar scholen aanspraak op kunnen maken. Om het
muziekonderwijs structureel in te bedden op school is het belangrijk
dat scholen samenwerken met partners uit de regio:
muziekverenigingen, muziekscholen en conservatoria. Vanaf 2016
krijgen schoolklassen de kans om hun regio te vertegenwoordigen in
een tv-programma dat in het teken staat van muziek in de klas. Dit
programma zal vanaf het najaar van 2016 te zien zijn op NPO 3. De
strijd tussen de scholen start in het voorjaar van 2016 en zal te
volgen zijn via internet.
Ambassadeurs
De belangrijkste partijen die een rol spelen bij muziekonderwijs op
de basisschool zijn vertegenwoordigd in het Platform Ambassadeurs
Muziekonderwijs; muzikanten, gemeenten, provincies, de
onderwijspartijen, centra voor de kunsten, de publieke omroep en
opleidingsinstituten als de PABO’s en de conservatoria. Het platform
zal de komende vijf jaar uitdragen hoe belangrijk muziekonderwijs

op de basisschool is en hun kennis en netwerk inzetten om dit te
realiseren. Erevoorzitter van dit platform is Hare Majesteit Koningin
Máxima.
Achtergrond
In opdracht van de minister van OCW heeft de Commissie
Verkenning Muziekonderwijs in het Primair Onderwijs de
handreiking ‘Muziekonderwijs 2020’ opgesteld. Deze handreiking
beschrijft het belang van muziekonderwijs onder schooltijd en in de
vrije tijd en geeft handvatten om dit muziekonderwijs in een
publiek-private samenwerking vorm te geven. Minister Bussemaker
maakte eerder bekend dat zij tot 2020 25 miljoen euro, via een
subsidieregeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, beschikbaar
stelt aan scholen om de deskundigheid van leerkrachten te
vergroten. Joop van den Ende ondersteunt dit doel en heeft
toegezegd private gelden te willen werven om het effect van deze
subsidieregeling te vergroten.

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

Cruyckelcreke 1-3
4491 PS Wissenkerke
Tel: 0113 - 371477

Dorpsweg 48
4491 EL Wissenkerke
Tel: 06 - 29595171

Cruijckelcreke 13C
4491 PS Wissenkerke
Tel: 0113 - 700262

Ruiterplaatweg 2B
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 37123

Den Dekker Muziek
Van der Biltlaan 69
4421 BD KapelleTel: 0113 330330

Nieuwe Achterweg 1A
4493 AD Kamperland
Tel: 0113 - 371327

Ruiterplaatweg 2C
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 373939

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

