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Van het bestuur
Een nieuw jaar brengt weer nieuwe kansen en uitdagingen met zich mee.
Ook voor Apollo belooft het weer een mooi muzikaal jaar te worden.
In februari het midwinterconcert van de harmonie en eind van het jaar misschien op concours. Het
leerlingenorkest in juni een concert samen met de jeugd van de school die in het muziekproject
meedoen en misschien als het lukt naar de Efteling.
De steelband heeft ook weer al wat optredens vast staan en zijn zelfs uitgenodigd voor een festival in
Parijs!
Vele uitdagingen voor alle geledingen en dan zijn dit natuurlijk nog maar een paar dingen waar in de
loop van het jaar nog veel aan toe gevoegd kan worden.
Ook het bestuur heeft het komend jaar een leuke uitdaging op de agenda staan. Zoals jullie wel weten
zijn we samen met de gemeente aan het kijken voor een nieuw clubgebouw. Dit is geen makkelijke
uitdaging, want er is veel geld voor nodig en geschikte locaties liggen niet voor het oprapen.
Bij deze gelegenheid wil ik toch nog maar eens benadrukken dat het team van bestuursleden erg goed
op elkaar ingespeeld aan het raken is. Er zijn natuurlijk wat nieuwe spelers bij gekomen ( Willeke en Kim)
en dan is het vaak weer even wat reorganiseren, maar ik moet zeggen dat ze al zeer goed ingespeeld zijn
en dat het ons team alleen maar sterker heeft gemaakt!
Als voorzitter ben ik hier natuurlijk heel blij mee en ik hoop dat we nog lang deze goede samenwerking
kunnen voortzetten. Wel wil ik hier als kanttekening bij zetten dat het wel van belang is dat er af en toe
nieuwe bestuursleden bij komen zodat ook de lang zittende bestuursleden de kans krijgen om te kunnen
stoppen als ze dat willen.
En ik moet er bij zeggen dat het echt geen straf is om in zo'n goed geoliede machine, wat ons bestuur is,
mee te draaien!
Verder wil ik bij deze namens het bestuur iedereen een heel fijn muzikaal jaar toewensen.
Albert

Activiteitenkalender
Datum
???????
6 januari
21 januari
18 februari
24 februari
24 februari
27 april
10 juni
25 juni
30 juni / 1 juli
7 juli
14 juli
juni / juli
november??

wat
Efteling
nieuwjaarsbijeenkomst
bowlen
concert
lampionnenoptocht
algemene ledenvergadering
koningsdag
medew. Ride for the Roses
zomerconcert
concert jeugd + scholen
donateursactie
barbecue
kampeeruitje
deelname KNMO concours

waar
Kaatsheuvel
Goes
Wissenkerke
Wissenkerke
De Uitkomst
Goes
Wissenkerke
W'kerke/K'land
Wissenkerke

wie
jeugd / llo
allen
jeugd <16 jr
ha
ha/steelband
allen
steelband
ha
ssg / llo
allen
leden > 16 jr
jeugd < 16 jr
ha

tijd
19.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
21.00 uur

20.00 uur

Verjaardagen

6
9
22
27
29

Lieke Bakker
Ursula Bouwmeester
Kees de Smit
Sigrid Ederer
Anne Vink

Ledennieuws
Per 1 januari is Marieke Plaisier lid geworden. Marieke is niet geheel onbekend voor ons, op het
zomerconcert in juni en het najaarsconcert in oktober heeft zij ook al meegespeeld.
Marieke, van harte welkom en we wensen je een fijne tijd bij Apollo.

Emma van der Maat, klarinettist in het leerlingenorkest heeft haar lidmaatschap beëindigd.
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Lieke

Beste muziekvrienden,
Op zondag 15 januari 2017 zal de Bouw- en Infraharmonie Nederland een Nieuwjaarsconcert
verzorgen in het prachtige atrium van het zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen. Het concert begint om
14:30 uur en de toegang is gratis.
De Bouw- en Infraharmonie is een landelijk harmonieorkest wat wordt gevormd door ca. 60 muzikanten
die een directe of indirecte relatie hebben met de bouw en infrastructuur. Inmiddels bestaat het orkest
35 jaar. Zie verder: www.bouw-eninfraharmonie.nl
Het geheel staat onder leiding van dirigent Dick Teunissen. Het gevarieerde programma wordt geheel
ondersteund door passende dia- en filmbeelden. Het muziekprogramma is hieronder weergegeven.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Bouw- en Infraharmonie Nederland,
Adri Meeuwse, secretaris

Muziekprogramma:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Marinarella – Julius Fucik/arr. Wil van der Beek
Concertante voor fluit en klarinet en orkest – Franz
Danzi/arr. Dick Teunissen
Soli: Evelyne van Andel en Karin Teunissen
Waltz no. 2 - Dimitri Shostakovich/arr. Johan de
Meij
Charles Chaplin (Selection for Band) – Marcel Peeters
-------Pauze-----Entry of the Boyars – Johan Halvorsen/arr. Hans van
der Heide
Demasiado Corazon – arr. Rob van Reijmersdal
Coldplay on Stage – arr. Michael Brown
Benny Goodman Memories – arr. Naohiro Iwai
Solist: Jack de Boo van Uijen
The Eve of the War – Jeff Wayne/arr. Steve Sykes
Sinatra in Concert – arr. Jerry Novak

Uit de media
Interview

Mark Tuitert: ‘Talent selecteert zichzelf. Niet opleiding maar eigenzinnigheid
bepaalt je succes.’
Door Kirsten Vogd • 13 december 2016

Mark Tuitert (1981) won in 2010 het hoogst haalbare in de topsport: Olympisch goud bij het schaatsen.
De kroon op een carrière waarin hij ook een lange blessureperiode kende. In die tijd was zijn basgitaar
de medicatie tot herstel, letterlijk het instrument dat leidde naar succes. De amateurmuzikant weet als
geen ander hoe lastig de weg naar de top is. ‘Je moet onderscheidend zijn. En dat bereik je niet perse als
je al op jonge leeftijd in een bepaalde richting wordt gestuurd.’

Je bent zelf vader van Anna (5) en Tom (3). Hoe geef jij vorm aan hun culturele opvoeding?
‘Dat gaat heel spelenderwijs, ik heb geen uitgestippeld plan ofzo. Eigenlijk is er geen ontkomen aan voor
ze. Ik heb vrijwel altijd muziek op staan of pak zelf m’n basgitaar. Dat werkt dan wel aanstekelijk. We
zingen ook veel thuis en sinds kort hebben ze allebei een klein gitaartje zodat we samen kunnen spelen.
Hoe het dan klinkt, vind ik totaal niet belangrijk. De kinderen moeten het vooral leuk hebben.’

Dat klinkt wel heel erg als een open deur…
‘Klopt, maar het is wel gebaseerd op mijn eigen ervaring. Ik moest van mijn ouders op muziekles, dat
hoorde er – net als sporten – gewoon bij. Als ik terugdenk aan de muzieklessen die ik kreeg, dan vraag ik
me af waarom ik als jochie van 8-9 jaar noten moest leren. Ik wilde gewoon muziek maken, plezier
hebben. Al die theoretische info vond ik maar saai. Ik ben echt van mening dat je kinderen niet met dat
soort leerstof moet vermoeien. Laat ze eerst ontdekken of ze het leuk vinden en er misschien meer mee
willen doen. Dan raken ze vanzelf intrinsiek gemotiveerd om ook de theorie tot zich te nemen.’

Toch is er in die tijd wel een muzikaal zaadje bij je geplant, want hoe ben je er anders toe
gekomen om op latere leeftijd basgitaar te leren spelen?
‘Het grootste verschil is dat ik dat mezelf heb aangeleerd. Met YouTube is het tegenwoordig een stuk
makkelijker. Natuurlijk is een muziekdocent onmisbaar als je echt goed wilt worden, maar dat hoefde ik
niet. Zeker in de periode dat ik nog schaatste, was mijn gitaar belangrijk om te ontspannen en te
ontladen in een periode waarin ik eigenlijk voortdurend de focus had op mijn trainingen en wedstrijden.
En nog steeds is gitaar spelen een perfecte uitlaatklep voor me.’

Stel nou dat je in je jongere jaren andere keuzes gemaakt. Was een muzikale carrière dan een
optie geweest?
‘Absoluut, ik had wel in een band willen spelen. De kans dat ik een muzikale opleiding had gekozen, is
uitgesloten. Die opleidingen vind ik te beperkend. Je investeert alles in je studie maar het biedt je geen
enkele garantie op een succesvolle carrière. Ik geloof veel meer in het natuurlijk ontstaan van talent. Dat
had ik al als schaatser trouwens. In mijn tijd gingen alle talentvolle schaatsers naar Jong Oranje. Ik heb
bedankt, want ik mocht dan niet meer skeeleren. Dat wilde ik niet opgeven want dat vond ik óók leuk.
Mijn eigen kinderen wil ik ook zo lang mogelijk vrij laten in wat ze doen, die hoeven nu nog nergens in
uit te blinken. Talent selecteert zich vanzelf wel en het voordeel is dat je als talentvolle laatbloeier nog
steeds heel veel te leren en ontwikkelen hebt.’

Hoe zou je dat willen vertalen naar de culturele sector?
‘Het is heel simpel: aan de top is geen plek voor iedereen. En hoe hoger je komt, hoe hoger de prijs die
je betaalt. Dat geldt in de sport maar ook zeker in de culturele sector. Sporters onderscheiden zich door
prestaties. Ik word nog steeds benaderd omdat ik ruim zes jaar geleden Olympisch goud heb gewonnen.
Noem het een heldenstatus maar feit is wel dat mensen mijn prestatie koppelen aan mijn persoon. Dat
is anders in de kunstwereld, daar draait het veel meer om het kunstwerk en minder om de persoon
erachter.’

Maar toch zijn kunstenaars en kunstwerken niet altijd even bekend bij het brede publiek. Zie
je een manier om daar verandering in aan te brengen?
‘O ja zeker, ik denk dat kunst pas echt grote waarde heeft als het maatschappelijk relevant is of een heel
krachtig gevoel vertolkt zonder dat je daar uitleg bij hoeft te geven. Kijk naar een Banksy, die lukt het
toch regelmatig om met zijn werk de publiciteit te halen en een discussie op gang te brengen. Daar
liggen wel kansen voor professionele kunstenaars, wees eigenzinnig. Hoe durf je je boodschap zo neer
te zetten dat het voor zichzelf spreekt? Als ik dan toch nog een keer de parallel trek met topsport: als je
geen onderscheidende prestatie levert, word je niet onthouden.’

bron: http://www.lkca.nl/cultureel-kapitaal/mark-tuitert

ROC Rijn IJssel begint opleiding tot volkszanger
ARNHEM - De nieuwe Frans Bauer of Jannes hoeft niet langer vanuit de plaatselijke kroeg,
voetbalkantine of huiskamer groot te worden. Met de ‘School van het Nederlandse lied’ wil het
Arnhemse ROC Rijn IJssel 30 studenten die een carrière ambiëren als volkszanger een passende
opleiding bieden.
De studie trapt in augustus in Arnhem af, de eerste audities beginnen eind volgende maand.
Populair
De populariteit van het genre is tegenwoordig ongekend, vertelt Caroline Binnenmars, binnen de mboschool nauw betrokken bij de nieuwe opleiding. De studie zou volgens haar wel eens een gat in de markt
kunnen zijn.
„Stel je jongeren van 17 jaar oud voor die nog leerplichtig zijn. Ze zingen het liefst de hele dag
Nederlandse muziek, maar volgen bij gebrek aan aanbod een timmer- of andere opleiding. Die groep
willen we een alternatief bieden.”
Opleiding
Het eerste jaar zijn de leerlingen vooral op school. Het tweede jaar lopen ze stages bij professionals uit
het vak. Het derde jaar moeten de volkszangers in spe vooral zelf op pad naar jaarmarkten en andere
evenementen.
bron: www.gelderlander.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

Ruiterplaatweg 15
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 371645

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

Ruiterplaatweg 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

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 Kapelle
Tel: 0113 - 330330

Ruiterplaatweg 2B
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 371234

Ruiterplaatweg 2C
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 373939

Soelekerkestraat 9
4493 BS Kamperland
Tel: 0113 - 372268

Voorstraat 17
4491 EV Wissenkerke
Tel: 0113 - 371324

Boomweidelaan 63
4423 AN Schore
Tel: 06 - 51058666

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

Cruijckelcreke 13C
4491 PS Wissenkerke
Tel: 0113 - 700262

Steeweg 50
4401 AR Yerseke
Tel: 0113 - 572343

Pearyweg 23
4462 GT Goes
Tel: 0113 - 220640

St. Felixweg 2
4493 ZG Kamperland
Tel: 0113 - 371553

Tuin & groenbeheer Van der Maas
Noordweg 3
4494 NG Geersdijk
Tel: 06 - 55816548

Oostvoorstraat 13
4491 EN Wissenkerke
Tel: 0113 - 372000

Noordstraat 42
4493 AH Kamperland
Tel: 0113 - 371624

Voorstraat 9
4491 ET Wissenkerke
Tel: 0113-371663

Administratiekantoor Strating
Knotwilgendreef 19
4493 EJ Kamperland
Tel: 0113 - 372928 / 06 - 4750776

Ruiterplaatweg 13
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 851718
Uw advertentie in ons
clubblad? Info bij de penningmeester

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

