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Colofon 
 

Bestuur: 

Voorzitter  Albert Sandee 

Vice-voorzitter      Arjen Kooman 

Secretaris  Ria Vink 

Penningmeester Kees  de Smit 

Bestuurslid  Kim van der Maat 

Bestuurslid  Leo van Nieuwenhuijze 

Bestuurslid  Willeke van Nieuwenhuijze 

 

Muzikale leiding: 

Harmonie  Cathy Kotoun 

Steelband   Rinus Schuiling 

Leerlingenorkest Jan Spruit 

Samenspelgroep Jan Spruit 

Blokfluitgroep  Lian van Nieuwenhuijze 

 

Ereleden: 

Kees Augustijn 

Kees Hoogstrate 

        

Secretariaat:      Secretariaat jeugdbestuur:  

Ria Vink       Bas Slotema 
Burg. P. Wissestraat 12A    Zandkreekstraat 2 

4494 NS Geersdijk     4491 GN Wissenkerke 

secretariaat@apollowissenkerke.nl   bas.slotema@gmail.com     

 

Redactie "Even Uitblazen":  evenuitblazen@apollowissenkerke.nl 

 
Clubgebouw "De Uitkomst"   Bankrekeningnummer 
Ooststraat 1    Rabobank  Noord-Beveland 
4491 EG Wissenkerke   NL88RABO0371404584 
06-57178395 
 
website:  http://www.apollowissenkerke.nl 
facebook:  http://www.facebook.com/Apollowsk 

 

 

 

Wijzigen gegevens:  http://goo.gl/forms/eKFt5w6rSl 

 

Beëindiging lidmaatschap kan schriftelijk bij het bestuur. 



Van het bestuur 

 
 
 
 
Voor een muziekvereniging zijn de jaarlijkse uitvoeringen “voor eigen publiek” toch altijd weer de 
spannendste momenten. Vaak zit de zaal vol met familieleden, kennissen, muziekvrienden die nu wel 
eens willen weten waar al die uurtjes repetitie door de weeks aan besteed worden. Uiteraard zijn ook 
concoursen, concertreisjes en marsen door het dorp leuke evenementen, maar een jaaruitvoering heeft 
toch altijd weer iets speciaals.  
Vrijdag 8 en zaterdag 9 april is het dan weer zo ver, onze jaaruitvoering. Er kunnen bij Ria nog kaarten  
gereserveerd worden (reserveren@apollowissenkerke.nl). 
 
Binnen het bestuur is Kim bezig de ledenadministratie te vernieuwen. Zodra hij alles op orde heeft krijgt 
elk lid een mail met de gegevens die bekend zijn bij de vereniging. Wijzigingen en aanvullingen kunnen 
middels een link aan het bestuur worden doorgegeven, zodat alle gegevens up to date blijven. Deze  
link (http://goo.gl/forms/eKFt5w6rSl) staat vanaf deze "Even Uitblazen" in de colofon.  
 
Het bestuur is ook al bezig geweest met de punten die op de jaarvergadering naar voren zijn gekomen. 
Een van die punten is het beleidsplan doorstroming. De opmerkingen van jullie zijn in de 
bestuursvergadering besproken en het beleidsplan is daarop aangepast. Binnenkort kunnen jullie de 
notulen en het beleidsplan verwachten. 
 
Ook willen we jullie aandacht weer vragen voor de rabobank clubkascampagne. Een actie die een mooi 
bedrag voor de clubkas kan opleveren. Vorig jaar mochten we € 874,37 ontvangen en waren we 3e op 
Noord-Beveland. 
De Rabobank Clubkascampagne wordt dit jaar gehouden van 6 t/m 18 april. Ben je lid van Rabobank 
Walcheren / Noord-Beveland, stem dan op Apollo en steun zo onze vereniging. Vraag ook je familie, 
vrienden, kennissen, buren, collega's op Apollo te stemmen: hoe meer stemmen, hoe meer er in de 
clubkas komt. 
 
 
 
Albert 
Ria 

  



Schoonmaakrooster 

 

  

maand initiatiefnemer helper hand- en spandiensten 

januari Ilse Stephan Sigrid 

februari Ronald Colin Evan 

maart Conny Sjoerd Bas 

april Debbie Krista Anouk 

mei Adrie Gerard Evelien 

juni Ursula Tanya Iris 

juli/augustus Corina Wouter Nynke 

september Jolanda Leanne Anne Leendertse 

oktober Anne Vink Chiara Anne de Winter 

november Hans Colin Lieke 

december Tom Stephan Sigrid 
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Activiteitenkalender 
 

           

datum wat waar wie tijd 

6 t/m 18 april rabobank clubkascampagne Walcheren / 
Noord-Beveland 

allen  

8 en 9 april jaaruitvoering Wissenkerke allen 19.30 uur 

27 april koningsdag Geersdijk 
Kamperland 
Wissenkerke 
Kamperland 

ha + sb 
ha 
ha + sb 
steelband 

09.00 uur 
10.00 uur 
10.00 uur 
16.00 uur 

20 mei donateursactie Kamperland ha + sb 's avonds 

7 mei wielerronde Wissenkerke steelband 15.00 uur 

14 mei opening zwembad Wissenkerke steelband  

28 mei lentemarkt Colijnsplaat steelband  11.00 uur 

29 mei - 4  juni 
3 juni 

week anjercollecte 
anjercollecte 

Geersdijk 
Wissenkerke 

allen  
19.00 uur 

11 juni Ride for the Roses Goes steelband 09.00 uur 

11 juni slagwerkdag Heinkenszand steelband 13.00 uur 

11 juni concert dorpsfeest Wissenkerke ha 19.30 uur 

12 juni medew. kerkdienst Kamperland leerl.orkest 09.30 uur 

12 juni zomerconcert Wissenkerke ha + stb 15.00 uur 

18 juni colourrun Vlissingen steelband  

15 juli afsluiting zwem 4-daagse Wissenkerke steelband  's avonds 

22 juli laatste repetitie voor de zomervakantie ha 19.30 uur 

24 juli medew. openlucht dienst Kamperland ensemble 19.00 uur 

18 sept medew. startdienst Wissenkerke llo 09.30uur 

15 okt. concert Cleijenborch Colijnsplaat llo 14.00 uur 

15 okt. concert Kamperland ha 20.00 uur 

22 okt. oliebollenactie Noord-Beveland allen 09.00 uur 

20 november medew. kerkdienst Wissenkerke ensemble 09.30 uur 

24 dec medew. kerstnachtdienst Wissenkerke llo 21.00 uur 

2017 deelname KNMO concours  ha  



  



Verjaardagen 

 

  

 

 

 

 3 Koos van den Berge 

 9 Kees Augustijn 

 13 Willeke van Nieuwenhuijze 

 14 Sjaak Berrevoets 

 15 Chiara Bouwmeester 

 15 Gerardo Filius  

 22 Senna Boers 

 27 Nancy Sandee 

 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Best jeugdlid, 
 
Na lang wachten is het er dan toch echt bijna: de jaaruitvoering. Misschien is het de eerste keer dat je er 
aan meedoet, of misschien ben je al bijna ervaren. Wij hopen in ieder geval dat je het er naar je zin zult 
hebben, en dat je de sterren van de hemel zult spelen. 
Verder wil ik melden dat er binnenkort weer een jeugduitje aan staat te komen. Houd daarom je 
mailbox goed in de gaten, want komende maand zullen wij via de mail meer informatie verschaffen.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.pinterest.com/Monimo10/fun/&bvm=bv.117868183,d.ZWU&psig=AFQjCNF4OA7xVyh4ysbjdcbo94YVxMI7SQ&ust=1459418796996498


  



Uit de media 

 
Zeeland geeft de toon aan in muziekonderwijs 

 

SINT-ANNALAND - Zeeuws muziekonderwijs steekt met kop en schouders boven het landelijk 
gemiddelde uit. In 2015 is de Zeeuwse Muziekschool op 40% van de Zeeuwse basisscholen actief 
geweest, terwijl er landelijk maar op zo'n 7% van de basisscholen muziekonderwijs wordt gegeven. 
Waar de landelijke overheid het muziekonderwijs nu 
 
Muzieklessen 
De Zeeuwse Muziekschool is 6 jaar geleden gestart met muzieklessen in de klas. Dit in samenwerking 
met Zeeuwse basisscholen, Zeeuwse gemeenten een aantal plaatselijke muziekverenigingen. In 
Wolphaartsdijk, Heikant en Wissenkerke worden er al muzieklessen gegeven. En daar komen steeds 
meer scholen bij, zoals bijvoorbeeld de obs De Casembroot in St. Annaland.  pas wil opvijzelen, wordt er 
in Zeeland al jaren aan de weg getimmerd.  
 

Methode 

Op De Casembroot wordt al jaren de muziekmethode 'Muziek maakt slim' gebruikt. Een bewuste keuze 

volgens directeur Janet Hakkeling. "Het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat muziek maken, naast 

het plezier en de ontspanning, een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van een kind. Sinds 

dit schooljaar wordt ook samengewerkt met de Zeeuwse Muziekschool en heeft de school zelfs een 

'echte' orkestklas.  

 

Plan 

Zeeland is op het gebied van muziekonderwijs een positieve uitzondering. Landelijk zijn de cijfers 

bedroevend en wordt er amper muziekonderwijs gegeven. Minister Jet Bussemakers van Onderwijs en 

Cultuur, heeft daarom in samenwerking met Joop van den Ende, een plan gelanceerd om over 4 jaar 

muziek in alle klaslokalen te brengen. Hiervoor is 50 miljoen beschikbaar. 

 

Structureel muziekonderwijs 

Het is de bedoeling dat alle kinderen in Nederland van 2,5 tot 12 jaar structureel muziekonderwijs 

krijgen. Dit betekent dat er op school een aantal uren per maand muziekonderwijs wordt gegeven door 

gekwalificeerde leerkrachten. Daarnaast vinden er allerlei campagnes en activiteiten plaats op televisie, 

zoals bijvoorbeeld een 'muzikale klassenstrijd', waar basisschoolleerlingen aan mee kunnen doen.  

 

Binnen en buiten school 

Dit moet uiteindelijk leiden tot meer en betere muziekbeoefening door kinderen, binnen en buiten 

school. Kinderen kunnen in 2020 beter samen zingen en samen spelen, en hebben meer waardering 

voor muziek. Eén van de oorzaken dat er te weinig muziekles wordt gegeven is dat de pabo’s 19 jaar 



geleden muziekonderwijs hebben geschrapt als vak, waardoor de veel leerkrachten in het 

basisonderwijs niet meer over de vaardigheden beschikken om sowieso muziekles te geven.  

 

Kwaliteit 

Om de kwaliteit te verhogen wordt er gewerkt aan bijscholing van de leerkrachten, zodat er op een 

deskundige wijze muziekonderwijs gegeven kan worden op school. In onze provincie biedt de Zeeuwse 

Muziekschool combinatielessen muziek aan. De ene week wordt de les dan verzorgd door de leerkracht 

en de andere week door de vakdocent.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: www.omroepzeeland.nl 
 
 
  



http://nieuwsbrief.tim-online.nl/lt.php?c=5741&m=9398&nl=762&s=9271260ecf63d6096178f2e070afeb60&lid=37007&l=-http--www.the-young-ones.com/agenda/33--Q-view--E-event--A-utm_source--E-Nieuwsbrief--A-utm_medium--E-Nieuwsbrief--A-utm_campaign--E-The Young Ones in concert 2016


 



 



  



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 

 

 

 

Ruit

erpl

aatweg 13 

4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 370048 

Strandhoekweg 1 

4493 NS Kamperland  

Tel: 0113 - 371236 

 

 

 

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 

 

Cruyc

kelcr

eke 

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 Kapelle 

Tel: 0113 - 330330 

 

Cruijckelcreke 13C 

4491 PS Wissenkerke 

Tel: 0113 - 700262 

 

Ruiterplaatweg 2B 

4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 371234 

 

Ruiterplaatweg 2C 

4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 373939 

 
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 

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


 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Sandee Hoveniers BV 

Noordstraat 1A 

4493 AE Kamperland 

Tel: 0113 - 745801 

 

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 in ons clubblad? 

Vraag bij de penningmeester 

naar de mogelijkheden. 
penningmeester@apollowissenkerke.n

l 


