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Van het bestuur
Beste muzikanten,
Ik vind het erg leuk dat er zo veel mensen aangemeld hebben voor de bouwcommissie.
Dat geeft de betrokkenheid van de leden voor de vereniging goed weer en dat is voor het bestuur heel
belangrijk.
Het is ook leuk om naar een nieuwe locatie toe te werken. Het zal aan de andere kant ook best intensief
zijn om alles goed te regelen, financieel en qua vorm en inrichting.
Maar ik heb alle vertrouwen in de mensen van de bouwcommissie en wil jullie allen heel veel succes
wensen!
Ik heb onlangs Michel Kapoen nog eens gebeld en gevraagd hoe het met hem ging.
Hij vertelde dat alles goed ging zowel op zijn werk als privé.
Ook de onvermijdelijke vraag of hij de muziek miste heb ik aan de orde gesteld maar hij mist de muziek
niet. Wel had hij zijn vriendin wat leren spelen op zijn klarinet dus helemaal los is hij er nog niet van.
Op dit moment is zijn werk erg belangrijk. Hij heeft nu een functie waar hij meer verantwoordelijkheid
heeft en stuurt nu ook wat mensen aan en dat bevalt hem erg goed.
Verder heb ik Margreeth van Duin nog gesproken. Die heeft een erg moeilijke tijd en kan daarom een
tijdje niet spelen. Wij hebben daar alle begrip voor en hopen dat voor haar spoedig betere tijden
aanbreken!
Verder moeten we nog een paar weken hard buffelen om alle stukken er goed in te krijgen voor het mid
winterconcert.
Fabiënne gaat meezingen in Celtic Child. Ze vind het erg spannend en is bijna elke dag aan het oefenen
om de tekst en de muziek er in te krijgen.
Iedereen veel succes!
Albert

Best jeugdlid,
Het nieuwe jaar is begonnen. De eerste activiteit is alweer
achter de rug. We hebben met velen gebowld. Het was een
leuke middag. We willen ook alle ouders bedanken die mee hebben geholpen bij het vervoer.
We hopen dit jaar meer van dat soort activiteiten te organiseren. Momenteel zijn we hier al druk mee
bezig. We proberen ook een optreden in de Efteling voor elkaar te krijgen. Of dit gelukt is zul je later
horen.
Het jeugdbestuur

Activiteitenkalender
Datum
???????
za 18 febr.
vrij 24 febr.
vrij 24 febr.
do 27 april
vrij 19 mei
za 10 juni
zo 25 juni
vrij 30 juni
za 1 juli
vrij 7 juli
vrij 14 juli
vrij 23/za24 juni
november?

wat
Efteling
concert
lampionnenoptocht
Alg. ledenvergadering
koningsdag
anjercollecte
medew. Ride for the Roses
zomerconcert
concert jeugd + scholen

waar
Kaatsheuvel
Wissenkerke
Wissenkerke
De Uitkomst

wie
jeugd / llo
ha
ha/steelband
allen

Wissenkerke
Goes
Wissenkerke
W'kerke/K'land

allen
steelband
ha + steelb.
allen behalve
ha
allen
leden > 16 jr.
jeugd < 16 jr.
ha

donateursactie
Wissenkerke
barbecue
kampeeruitje
deelname KNMO concours

tijd
20.00 uur
19.30 uur
20.30 uur
19.00 uur
15.00 uur

Verjaardagen

3
12
19
21
26
27

Seb van Schouwen
Carine van Dijck
Yanniek Zuidweg
Nynke de Kam
Gijs de Kater
Evan Versluis

Ledennieuws
Hallo allemaal,
Ik kan helaas geen muziek meer blijven spelen. Dit omdat mijn arm nog steeds niet hersteld is en dit ook
niet gaat doen. Ik ben uitbehandeld bij de artsen omdat ze niet meer weten wat ze er aan kunnen doen,
de zenuwen zijn blijvend beschadigd en dat is het dan..
Ik vind het ontzettend jammer en had het graag anders gezien maar dat is helaas niet zo. Ik wens jullie
allemaal veel succes met alle komende concerten en natuurlijk ook veel plezier! Ik kom zeker kijken.
Groetjes,
Anne Leendertse

Foto's van het concert in Kamperland in oktober zijn te vinden op:
http://www.dearkkamperland.nl/gallery-category/61-concert-apollo/
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La Petite Bande op Wintertoer!
Ondanks dat we de tweede maand van het nieuwe jaar alweer zijn ingegaan hierbij toch nog een
bijdrage over eind december 2016… We kennen het allemaal het eindejaar zit meestal propvol etentjes,
feestjes, een enkeling geeft nog medewerking aan een kerstconcert en dan zijn er natuurlijk nog de vele
familiebezoekjes. Om van de kerstsfeer te kunnen genieten, zou de gezelligste periode van het jaar heel
wat langer mogen duren, dan heb je er zelf ook nog wat aan. Juist dat laatste was voor een aantal
muzikanten van Apollo reden om het jaar goed af te sluiten!
De ingrediënten waren simpel, men neme: 1. Een koude winterdag in december
2. Een (zeer) sfeervolle locatie
3. Een groep bevriende muzikanten die een aardig mopje
muziek kunnen maken. Een leuke dag in Gent was het eindresultaat!
Twee jaar geleden maakte een aantal “jongeren” (waarvan een enkeling de dertig reeds gepasseerd..)
hun debuut tijdens onze Apollo Frankrijkreis naar Vaison La Romaine. In een klein gezelschap werd er in
een broeierige kamer stiekem wat muziek ingestudeerd om de overige muziekvrienden te verrassen.
Tussen de diverse optredens door werden nog wat Franse Chansons op de lessenaar gezet en als
verijdelde straatmuzikanten werden diverse straten en pleinen aangedaan.
Net als met grote verenigingen werd ook voor ons clubje een passende naam snel bedacht door iemand
anders. La Petite Bande zag in Frankrijk het levenslicht en was volgens de bedenker van de naam, Eric
van Dijk, wel zeer toepasselijk. De naam is eigenlijk tot op de dag van vandaag zo gebleven… De kleine
band met aangename harmoniesound! Absoluut niet te vergelijken met een dweilband met een hoog
hoempapa gehalte. Het gaat hem niet om hard te kunnen spelen maar om het maken van muziek…
Daarnaast wilde we tussen al die jeugdige talenten die Apollo rijk is laten zien dat je als (bijna) 30-ers
nog zeker niet afgeschreven bent, en je nog volop meedoet op de muzikale ladder.
Naast het plezier lieten we ons in Frankrijk vertellen dat het ook nog eens aardig klonk en dat deed ons
besluiten om vorig jaar een berichtje te sturen naar de Gentse Winterfeesten. Op aandragen van onze
Zeeuws-Vlaamse hoorniste Karin Verstraeten werd contact gelegd met de organisatie. Na een goed in
elkaar gedraaid marketing verhaal (waarbij wat blufpoker zeker niet mocht ontbreken) wilde de Belgen
ons graag verwelkomen! Gewapend met instrumenten, rode sjaals en kerst- en zwijmelmuziek kregen
we al snel in de gaten dat ons repertoire aansloeg bij het massaal opgekomen publiek. Wanneer er
tijdens het spelen van “Heal the World of “Londonderry Air” ineens een goede 200 man rondom je staat
te luisteren dan weet je dat je bij mensen een gevoelige snaar raakt.
Ook dit jaar lukte het ons op de valreep om op de een-na-laatste dag van het jaar een plaats te
bemachtigen op het Winterfeest. En ach, vrijdag is toch onze repetitieavond dus wat moet je anders in
je kerstvakantie? We togen af naar Gent, een schitterende stad met een oud historisch centrum en mooi
verlichte pleinen en straten. Door de sfeer gegrepen bracht dit ons -ondanks de gure wind- vrijwel
direct in de juiste sfeer. Het repertoire van La Petite Bande uit 2015 was enigszins aangepast en zo
werden onder andere Queen, Passie van Clouseau, en New York New York toegevoegd. De basis van de
Top2000 van Le Petite Bande was daarmee gelegd.

Helaas moest Gerardo door ziekte verstek laten gaan en stond Jos op zijn snowboard in Oostenrijk
waardoor we niet helemaal compleet waren. Gelukkig hoefde we niet al te veel in te leveren qua klank,
wat eigenlijk al bleek tijdens de generale repetitie de donderdagavond daarvoor. De afwezigheid van
bovengenoemde muzikanten werd qua ledental weer in balans gebracht door Lenneke en Debbie die
succesvol hun debuut maakten in Gent.
Aangekomen in Gent werden vroeg in de avond onze instrumenten opgehaald door de organisatie en
vertrokken Wouter en Corné naar onze eigen “kleedruimte”. Een nieuwe clausule die we in ons contract
hadden laten opnemen werd door de organisatie direct ingewilligd. Een prachtige suite in het Novotel
aan de markt inclusief goedgevulde minibar, jacuzzi en een overheerlijk buffet.
Een buitenstaander zou daarbij al snel denken dat de aanwezige muzikanten zich direct tegoed zouden
doen aan al die lekkernijen want zonder drank immers geen klank, maar nee voor de muzikanten van La
Petite Bande is maar één ding belangrijk…. Het maken van muziek! Daar kwamen ze voor…. Toch in elk
geval de eerste twee uur.
Nadat de laatste werkafspraken doorgenomen waren met onze bandleider werd ook de fotograaf
(de vriend van de eerder genoemde Zeeuws Vlaamse hoorniste) zorgvuldig geïnstrueerd voor de juiste
kiekjes voor het clubblad. Daarnaast kreeg hij de taak toebedeeld om onze ‘collectezak’ te bewaken. Dat
laatste deed hij overigens met verve.
Van 18.00 uur tot 22.00 uur werden de bezoekers betoverd door onze klanken. Een horeca ondernemer
van Kino’kwa vroeg ons zelfs zijn zaak binnen te komen en trakteerde ons tussen de setjes muziek door
op “Dé” burger met Quinoa (let op sluikreclame…). Een welkome warme hap in de vrieskou! Er werd ons
gevraagd om op de muur van het etablissement een boodschap achter te laten. Desbetreffende
horecaondernemer had al snel in de gaten dat deze muzikanten niet zomaar waren komen aanwaaien!
En dat klopte, stuk voor stuk waren ze lid van Apollo uit Wissenkerke, de tweede divisie harmonie uit
Zeeland, vertelde trompettist Gerard hem vol trots. Lenneke tekende de naam van onze band op. Daar
stonden ze dan… La Petite Bande, vereeuwigd tussen grootheden als Madonna, K3, Clouseau en Belle
Perez die daar al eens eerder een burger gegeten hadden. “La Petite Bande was Here…”. Omdat we
weinig last hebben van sterallures mocht een groepsfoto voor de zaak niet ontbreken. Als dank voor de
gastvrijheid speelde de Bande nog een nummertje voor zijn zaak waarna de band weer verder trok
richting de volgende locatie.
De laatste set werd gespeeld onderaan het reuzenrad vóór de Sint-Baafskathedraal. Ook daar werd het
drukker en drukker tijdens ons optreden. Op veler verzoek speelden we ruim 15 minuten langer dan
nodig. Door bevriezend water in instrument van een enkeling moesten we noodgedwongen stoppen.
Was dat niet het geval geweest dan hadden we er vast nog gestaan. Na afloop konden we opwarmen in
de Moose Bar waar de nodige versnaperingen voor ons klaar stonden.
Het gelegenheidsbestuur van de Bande toverde de ene na de andere consumptiebon uit de hoge hoed.
Bleek dus maar weer dat ook zonder rode sjaals ons optreden royaal werd gewaardeerd en beloond.
En dan eind van dit jaar… Een CD? Een optreden in Ahoy, in de Doelen in Rotterdam? Het Koninklijk
Concertgebouw misschien? Nee, wellicht weer gewoon een retourtje Gent, gewoon omdat de
muzikanten daar zo lekker normaal zijn gebleven. Mocht je dus nog wat tijd willen vrijmaken om ook zelf
eens lekker van de feestdagen en de intieme kerstsfeer te genieten, noteer hem alvast in uw agenda!
Gentse Winterfeesten 2017, nog maar 10 maanden te gaan.
Muzikale groet namens de enthousiaste muzikanten van La Petite Bande.

Uit de media
Apollo Steelband Wissenkerke – making sweet
sounds on steel!
Wissenkerke is a small village in the south west of the Netherlands in the province of Zeeland with
approximately 1200 inhabitants. Apollo is the Chosen name of the village’s music association, which
consists of a concert wind orchestra; youth wind orchestra, a steel band and a recorder group.
Their current steel band used to be the association’s drum/percussion group that marched in the street
and occasionally performed as a percussion group. They celebrated their 120th anniversary in 2009 and
to celebrate this momentous milestone they organized numerous events.

Rinus Schuiling, their drum group musical instructor wanted the Royal Dutch Marines steel band to
perform at their celebrations after hearing one of their CDs and was impressed by the sweet sounds of
steel and was instantly hooked. His efforts paid off as they accepted his invitation played alongside the
wind orchestra. From that moment they we were sure that they had to have a steelband in the
association as the sounded magical.

A few years later through their liaison with Digna Mielard of the Steelband Shop Holland they acquired a
set of steelpans comprising of tenor, cello, triple cello and double seconds which were added to the
drums and percussion they already had and the Apollo Steel band was born.

As the instructor of the drum and percussion group, Rinus became bandleader of the steel band and
score sheets for their first tunes were ordered over the Internet. As time progressed they added a set of
six bass with their membership increasing to nine (9) players.
They have taught themselves how to play their steel pan instruments and are already quite well known
in the region. In 2015, they had numerous gigs, playing 8 over six weekends in succession. Their
Steelband bookings continue to roll in and they hope that their membership will grow so that they can
expand their band. They continue their alliance with former players of the Royal Dutch Marines Steel
band who kindly offer them advice and guidance when needed.

In 2015, they performed at the 4th International Dutch Steel band Festival in Utrecht, Netherlands where
they wooed the crowd with their varied repertoire and dexterity with the instrument having been self
taught.

bron: http://www.panpodium.com/apollo-steelband-wissenkerke-making-sweet-sounds-on-steel/

bron: Klankwijzer, jaargang 2017: nr. 1, februari
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