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Van het bestuur
Beste Apolloleden:
Het is weer al een aardig tijdje geleden dat ik een stukje heb geschreven in onze club krant.
Maar zoals jullie wel weten ben ik inmiddels verhuisd van Wissenkerke naar Kerkwerve op SchouwenDuiveland.
Het huis waar we nu inmiddels vanaf de kerst in wonen heb ik zelf gebouwd tussen de bedrijven door
dus je zult begrijpen dat mijn tijd goed gevuld was.
Ik heb dit natuurlijk niet helemaal alleen gedaan. Ik had hulp van mijn vader, schoonvader en een oom
en ook Mitchel mijn zoon heeft meegeholpen.
Nu is het nog een kwestie van afwerken en dan is het helemaal af.
Maar gelukkig hebben we een goed bestuur en als ik niet helemaal aan mijn taken toe kwam werd dit
prima over genomen door een ander bestuurslid.
Heel fijn dat dit zo kan en ik wil bij deze mijn mede bestuursleden daar voor zeer hartelijk bedanken!!!!
Muzikaal gezien gaan we weer hard werken aan de jaarlijkse uitvoering. De muziek is inmiddels bekend
en is ook al gedeeltelijk in jullie bezit.
Het zal weer een hele uitdaging worden om er een leuk geheel van te maken maar met goede muziek
als basis moet dat zeker gaan lukken.
Inmiddels zijn er ook weer sectie besprekingen gepland. Daar waren we fanatiek mee begonnen maar
nog niet elke sectie was aan de beurt geweest en dat is natuurlijk wel de bedoeling. Het doel van dit
overleg is om te weten te komen wat er zoal speelt binnen de secties en of er misschien dingen beter of
anders kunnen. Ik hoop dat iedereen goed zijn mening in deze besprekingen geeft want daar kunnen we
wat mee als bestuur.
Muziek maken moet een plezier zijn en daarom willen wij als bestuur ook weten of het voor iedereen
ook plezierig is.
12 februari is het ook weer algemene ledenvergadering. Dit is een hele belangrijke vergadering want
hier kan elk lid van de vereniging naar toe komen om mee te praten over het reilen en zeilen binnen de
vereniging. Kom dan ook allemaal zo veel mogelijk hier naar toe want wij vertegenwoordigen als bestuur
natuurlijk wel de vereniging maar de stem van elk lid telt maar dan moet je er wel zijn!!!!!

Groeten van de Voorzitter

Eind 2015 ben ik benaderd door Rob Bakker, van Rijckholt in Geersdijk.
Hij vroeg mij of er bij Apollo misschien amateur-muzikanten zouden zijn, die iets met muziek voor
(dementerende) bewoners van verzorgings- en/of verpleeghuizen zouden willen en kunnen doen.
Het is een mooi initiatief, wat veel dankbaarheid oplevert. Aan de andere kant kost het uiteraard wel
wat tijd.
Eventuele liefhebbers kunnen contact met Hans Jager opnemen.
Voor meer informatie: www.feestvanherkenning.info
Met vriendelijke groet,
Hans Jager.
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Activiteitenkalender
datum
vrijdag 12 februari 19.30 uur
vrijdag 12 februari 21.00 uur
zaterdag 27 februari
vrijdag 8 en zaterdag 9 april
vrijdag 20 mei
zaterdag 7 mei
ma 29 mei - za 4 juni/ 3 juni
zaterdag 11 juni
zaterdag 11 juni
zondag 12 juni
vrijdag 22 juli
zondag 20 november

wat
Waar
repetitie harmonie
Wissenkerke
Alg. Ledenverg.
Wissenkerke
filmavond
jaaruitvoering
Wissenkerke
donateursactie
Kamperland
wielerronde
Wissenkerke
week anjercollecte
Wissenkerke/G'dijk
Ride for the Roses
Goes
concert dorpsfeest
Wissenkerke
zomerconcert
Wissenkerke
laatste repetitie voor de zomervakantie
medew. kerkdienst
Wissenkerke

wie
harmonie
allen
jeugd t/m 14 jaar
allen
harmonie + slagwerk
steelband
allen
steelband
harmonie
harmonie en steelband
harmonie
ensemble

Vanavond (27-01-2016) gespeeld voor de Sociëteit Noord Beveland. Wel een beetje proppen in de
kleine ruimte, maar we hebben laten horen dat we ook zacht kunnen spelen.

Verjaardagen

3
19
21
27

Seb van Schouwen
Yanniek Zuidweg
Nynke de Kam
Evan Versluis

Ledennieuws
Na de kerstvakantie zijn de volgende leden doorgestroomd van de samenspelgroep naar het
leerlingenorkest:
Fabiënne Sandee
Floortje Bakker
Marieke Dees
Patrick Geelhoed
Eefke Noordhoek
Marijn Sandee
Esmee Dekeling

hobo
klarinet
alt-sax
trombone
slagwerk
slagwerk
slagwerk

We wensen jullie veel succes en plezier in het leerlingenorkest.

In de samenspelgroep zijn ingestroomd:
Tijs Baaij
Senna Boers
David de Kater
Jasmijn Riemens

slagwerk
dwarsfluit
slagwerk
dwarsfluit

Veel succes en plezier in het samenspelen.
Emma van der Maat kan i.v.m. lessen op vrijdagmiddag helaas niet in de samenspelgroep meespelen.

Hallo allemaal,
Inmiddels weten jullie allemaal dat ik gestopt ben bij de muziek.
Ik vind het erg jammer en heb in al die jaren vooral veel plezier gehad
en veel geleerd. Maar door de verhuizing, nieuw werk met andere werktijden
en de kwestie van vervoer kan ik niet meer komen. Hier baal ik erg van
maar het is even niet anders. Natuurlijk blijf ik wel op de hoogte van jullie
concerten en zullen jullie mij zeker nog eens zien!
Groetjes Ann Geelhoed

Op 13 januari zijn de steeldrums getuned.

Uit de media-1
http://debode.x-cago.com/DBV/article/DBV-20160127-01002008/Kinderen-ontwikkelen-zich-veel-beter-door-muziek.html?original

‘Kinderen ontwikkelen zich veel beter door muziek’ Zeeuwse Muziekschool vaart nieuwe
koers, niet langer gestuurd op aanbod maar op vraag
DOOR EUGÈNE DE KOK GOES
Na een paar allerminst makkelijke jaren kijkt de Zeeuwse Muziekschool vol goede moed vooruit.
Directeur Jan Hut maakt momenteel een rondreis langs gemeenten om te laten zien wat zijn organisatie
allemaal doet. En dat is niet weinig. “We hebben op tijd ingezien dat we een andere koers moesten
varen.” Die nieuwe weg werd ingeslagen door de strenge bezuiniging die de twaalf gemeenten in de
gemeenschappelijke regeling oplegden. De Zeeuwse Muziekschool moest het met vijftien procent
minder doen, zeiden zij een paar jaar geleden. “Uiteindelijk hebben we zestien procent gehaald”, zegt
directeur Jan Hut. “Het was niet makkelijk, soms zelfs pijnlijk omdat er ontslagen vielen, maar
noodzakelijk. De middelen van de gemeenten zijn niet oneindig en wij zijn geen wettelijke taak. Wij
hebben de handen ineen geslagen om muziekonderwijs bereikbaar te houden voor kinderen.”
Creativiteit En muziekonderwijs is belangrijk, zegt Hut. “Kinderen ontwikkelen zich veel beter door
muziek, wijst onderzoek uit. Als zij gaan studeren en daarna werken worden er veel andere eisen aan ze
gesteld dan nu. Dat vergt creativiteit en inventiviteit. En dat leren ze hier.” De directeur staat daarin niet
alleen. Zo heeft de van ‘De Wereld Draait Door’ bekende hoogleraar klinische neuropsychologie Erik
Scherders gezegd dat muziek zorgt ‘voor een beter leven’ en lanceerde koningin Máxima op haar 40e
verjaardag een fonds om kinderen met muziek te laten kennismaken. In Zeeland worden alle projecten
gecoördineerd door de Zeeuwse Muziekschool. Zo maken op Noord-Beveland alle basisschoolkinderen
uit de groepen vijf tot en met acht kennis met muziek via ‘Het hele eiland speelt’, een
samenwerkingsverband met de muziekverenigingen Apollo ‘We vragen niets extra’s’ en EMM en
Brassband Wilhelmina. Als ‘spin in het web’ werkt de muziekschool daarnaast samen met of op tal van
andere basisscholen. “We kijken naar wat ze vragen en bedienen ze dan. Zo werken we nu. We zijn niet
meer aanbod- maar vraaggestuurd.” Verder is er er een project zoals ‘Muziek op schoot’ voor de
allerkleinsten en hun ouders, is er een samenwerkingsverband met Zorggroep Ter Weel, waarbij een
docent van de muziekschool regelmatig muziek maakt met kwetsbare ouderen en zijn er projecten in
samenwerking met culturele organisaties in de aangesloten gemeenten. “Wat we allemaal doen is niet
altijd goed bekend bij de gemeenten. Daarom gaan we ze nu langs om het ze te vertellen. We vragen
niets extra’s, maar laten zien wat we hebben gedaan.” Naast alle projecten zijn er natuurlijk ook nog
steeds lessen voor kinderen, die een
muziekinstrument willen leren bespelen.
Uitbouwen Hut krijgt veel positieve reacties
op het fi lmpje dat hij aan de raadsleden laat
zien. Het is weer eens iets anders dan de
jaren waarin ze de muziekschool vooral
zagen als iets waarop ze geld konden
besparen. “Tijdens de economische crisis
hebben wij tegen de stroom in mooie dingen
opgezet. Het gaat ons om participatie. We
willen zoveel mogelijk mensen, jong en oud,
kennis laten maken met muziek. De
komende jaren willen we dat versterken en
verder uitbouwen
Foto: Jeroen van Opstal

Uit de media-2

'Negatieve emotie maakt brein van muzikant op bijzondere wijze creatief'
Als muzikanten tijdens het spelen opgaan in negatieve emoties, wordt het netwerk voor creativiteit in
hun brein op een bijzondere manier actief.
Jazzmuzikanten die zich bij een improvisatie laten inspireren door een foto van een wat ongelukkige
vrouw, vertonen een opmerkelijk soort hersenactiviteit in hersengebieden die worden geassocieerd met
creativiteit.
De bevinding suggereert dat positieve en negatieve emoties verschillende soorten creativiteit
aanwakkeren in het menselijk brein.
Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Scientific Reports.

Keyboard
Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat creatieve activiteiten vaak een gebied in de voorhersenen
deactiveren dat mensen gebruiken bij planning en zelfcontrole. Daardoor zouden er originele gedachten
en ingevingen ontstaan. De wetenschappers van de Universiteit van Californië wilden weten hoe
positieve en negatieve emoties dit hersenproces beïnvloeden.
Ze maakten daarom hersenscans van jazzmuzikanten die improviseerden op een keyboard. De
proefpersonen lieten zich de helft van de tijd inspireren door een foto van een lachend vrouw. Tijdens
de andere helft van hun improvisatie richtten ze zich op een afbeelding van een ongelukkig kijkende
vrouw.
Het op de positieve foto geïnspireerde keyboardspel zorgde voor een sterker patroon van creativiteit in
de hersenen van de muzikanten: de zogenoemde dorsale prefrontale cortex werd platgelegd.

Beloningssysteem
Bij de negatieve improvisatie werd dit gebied niet uitgeschakeld. Wel werden er hersengebieden actief
in het beloningssysteem van het brein. Ook leken de muzikanten in hun spel niet minder creatief te zijn.
De studie suggereert volgens hoofdonderzoekster Malinda McPherson dan ook dat er meerdere vormen
van creatieve hersenactiviteit bestaan. Negatieve emoties leiden waarschijnlijk tot een ander soort
inspiratie dan positieve emoties.
"De boodschap van onze studie is dat emotie van groot belang is bij creativiteit", verklaart ze op
nieuwssite EurekAlert. "Het is niet zo dat je brein of in de creatieve modus is, of niet. In plaats daarvan
zijn er verschillende mates en versies van creativiteit. De emotie die je voelt speelt waarschijnlijk een
grote rol bij die verschillende vormen."
Bron: NU.nl/Dennis Rijnvis

Uit de media-3
Voor iedere muziekdocent die je ontslaat....
Hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU Erik Scherder heeft zich verdiept in het effect van
muziek op de hersenen. 'Door muziek te maken worden taken opgelost die je als man van zestig minder
goed zou doen, omdat er een leeftijdsgerelateerde achteruitgang is.'
Als je luistert naar muziek waar je van houdt, ontstaan samenwerkingen in de hersenen
Van de vorig jaar overleden dirigent Kurt Masur stamt de uitspraak: 'voor iedere muziekdocent die je
ontslaat, moet je honderd politieagenten aannemen'. Erik Scherder - hoogleraar in de neuropsychologie,
die sinds zijn ontroerende tv-lezingen onder de paraplu van De Wereld Draait Door geliefd is bij de
Nederlandse televisiekijker - is te veel wetenschapper om Masurs aansprekende oneliner zonder
reserves te onderschrijven. Maar in feite impliceert hij iets vergelijkbaars als hij erop wijst dat muziek
beluisteren, en vooral zelf muziek máken, enorm bijdraagt aan de ontwikkeling van het empathische
vermogen.
Daar is namelijk wél onderzoek naar gedaan. Scherder: 'Gottfried Schlaug heeft aangetoond dat bij
kinderen die musiceren de verbindingsbalk tussen de beide hersenhelften, het corpus callosum, groter
wordt. Die hersenhelften gaan daardoor beter met elkaar communiceren. En dat is ongelooflijk
belangrijk.'
Hij pakt het plastic hersenmodelletje dat voor hem op tafel ligt, trekt de twee helften van elkaar, en
wijst met de vingers naar de doorsnede.
'Kijk, hier. Vooral de overbrugging van de voorkant, orbitofrontaal, naar achteren is enorm belangrijk
voor de sociale cognitie. Empathie dus. Bij musici zie je het volume van dit soort baansystemen sterk
toenemen.'
Maakt het nog uit wat voor muziek er dan beluisterd of gespeeld wordt?
'Over dat luisteren, daar is literatuur over. Ze hebben non-experts naar allerlei soorten muziek laten
luisteren, klassiek, tonaal en atonaal, maar ook heavy metal. In die studies kwam heavy metal eruit als
angst- en stressverhogend. De hartfrequentie gaat omlaag en de bloeddruk gaat omhoog. Dat is een
klinisch symptoom van mensen die heel lang chronische stress ervaren. Die muziek heeft dus een
negatieve impact op je systeem - als je er niet van houdt tenminste.'
Scherder pakt zijn laptop erbij en scrollt door de resultaten. Fascinerende aanblik. Hoe langer de rode
lijn, hoe sterker het gevoel van agitation bij de luisteraar. Bij een lange groene lijn is sprake van veel joy.
Scherder laat zien hoe de lijnen bij klassieke muziek eruitzien. Een prachtlied van Schumann: erg groen,
dus veel joy. Arnold Schönbergs Erwartung: heel erg rood. Overigens slaat ook de Hammerklaviersonate
van Beethoven behoorlijk rood uit. Daar houden de non-experts dus ook niet van.
'Maar als je luistert naar muziek waarvan je houdt, en dat kan dus ook Beethoven of Schönberg of heavy
metal zijn, dan zie je heel andere waarden en dat is ook best logisch. Als je er niet van houdt, doet alleen
de pariëtaallob het een beetje aan de achterkant; de precuneus wordt actief. Hou je er wel van, dan zie
je in de hersenen allerlei samenwerkingen in het netwerk ontstaan, waarbij niet alleen de pariëtaallob,
maar ook de dorsolaterale prefrontale cortex een rol speelt. En dat is eigenlijk wat je wil. Bron: Parool.nl
WIE: Henkjan de Krijger | WAT: interview in Parool met Dr. Erik Scherder| WANNEER: 8 januari 2016
Website: Parool.nl

Op zaterdag 6 februari 2016 houdt Muziekvereniging ONDA Nieuw- en Sint Joosland een
solistenconcert. Het concert vindt plaats in de Hofpleinkerk in Middelburg, aanvang 19.30 uur. ONDA
heeft voor dit concert twee solisten uitgenodigd, t.w. Stefan Knuijt op tuba en Niels Meliefste op
slagwerk. Het bijzondere is dat beide solisten hun muzikale carrière zijn begonnen bij ONDA.
En ondanks dat ze inmiddels allebei hun sporen in de professionele muziekwereld hebben verdiend, zijn
ze nog steeds allebei lid van ONDA. Het belooft een zeer afwisselend programma te worden, waarbij u
kunt genieten van allerlei soorten muziek, gespeeld door ONDA al dan niet in combinatie met de
solisten. U kunt al kaarten reserveren voor dit concert. Dit kunt u doen door het sturen van een email
naar reserveringenonda@hotmail.com onder vermelding van uw naam en het aantal kaarten. Kaarten
kosten 5 euro per stuk.

DUTCH BASS TROMBONE OPEN
2016

Wat als een grapje begon in 2006 is uitgegroeid tot het enige
exclusieve bastrombone evenement in de wereld. Dit jaar zal de 6de editie plaats vinden van het
Dutch Bass Trombone Open.
Het Dutch Bass Trombone Open(dbto) is een ontmoetingsplek waar bastrombonisten vanuit de hele
wereld bijeen komen. Meer dan 200 bastrombonisten bezochten dit evenement, zowel mannen als
vrouwen van meer dan 20 nationaliteiten.
Het DBTO is geen wedstrijd en is toegankelijk voor alle niveaus en leeftijden. De jongste deelnemer was
16 en de oudste 75.
Tijdens dit driedaagse evenement, worden de deelnemers gemotiveerd door een docententeam van
wereld klasse. Vele bekende basstrombonisten hebben als docent hun medewerking verleend aan het
DBTO zoals Brandt Attema(Radio Philharmonisch), Martin van den Berg (Metropole orkest), Jos
Jansen(Mariniers kapel), Douglas Yeo, (voormalig Boston Symphony Orchestra), De Hollywood studio
bastrombonisten Bill Reichenbach en Phil Teel, Charlie Vernon (Chigago Symphony Orchestra), Ben van
Dijk e.a..
Ben van Dijk (Rotterdam Philharmonisch en docent aan het CvA) is de Artist in Residence en zal ook dit
jaar samen met James Markey (Boston Symphony Orchestra) en Massimo Pirone (jazz/freelancer uit
Rome, Italie) het docententeam vormen.
Tijdens dit geheel verzorgde weekend, slapen, eten en maken we muziek op een locatie. Dit jaar is
gekozen voor het nieuwe “Akoesticum” in Ede.
Voor iedere bastrombonist het evenement waar je minstens 1x bij moet zijn geweest.
Meer informatie vindt je op onze website(inschrijven) en dagelijkse updates op onze Facebook pagina.
"No tenor trombones will be used, permitted, harmed or damaged in any way during this event!"
16-17-18 September
www.dbto.nl
www.facebook.com/dbto.nl

Onze sponsoren

Veerweg 14
Kamperland
tel. 0113 - 371373

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

Strandhoekweg 1
4493 NS Kamperland
Tel: 0113 - 371236

Albert Heijn Kamperland
Ruiterplaatweg 5
4493 PG Kamperland
Tel. 0113 - 377550

Ruit
erpl
aatweg 13
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 370048

Attent Drieske
Oostvoorstraat 17
4491 EN Wissenkerke
Tel: 0113 - 372466

Korte achterweg 24
4458 BG 's-Heer Arendskerke
Tel: 0113 - 561430

Dorpsweg 48
4491 EL Wissenkerke
Tel: 06 - 29595171

Den Dekker Muziek
Van der Biltlaan 69
4421 BD Kapelle
Tel: 0113 - 330330

Ruiterplaatweg 15
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 371645

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

Cruijckelcreke 13C
4491 PS Wissenkerke
Tel: 0113 - 700262

Ruiterplaatweg 2B
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 37123

Weststraat 11
4484 AA Kortgene
Tel: 06 - 51957982

Steeweg 50
4401 AR Yerseke
Tel: 0113 - 572343

Ruiterplaatweg 2C
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 373939

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

Noordstraat 42
4493 AH Kamperland
Tel: 0113 - 371624

Oostvoorstraat 13
4491 EN Wissenkerke
Tel: 0113 - 372000

Sandee Hoveniers BV
Noordstraat 1A
4493 AE Kamperland
Tel: 0113 - 745801

Pluimvee- en
Molenaarsbedrijf
Verhage
Voorstraat 9
4491 ET Wissenkerke
Tel: 0113-371663

Ooststaat 28
4491 EH Wissenkerke
Tel: 0113 - 371246

Uw advertentie in Even Uitblazen? Vraag bij de penningmeester naar de
mogelijkheden.
penningmeester@apollowissenkerke.nl

