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Van het bestuur
Beste leden,
Nog even en de vakanties beginnen. Op de repetities is het al te merken dat er leden op vakantie zijn.
Verderop in deze Even Uitblazen zie je wanneer de vakanties van de verschillende geledingen zijn.
Als we terugkijken op het afgelopen half jaar zien we dat alle geledingen weer van zich hebben laten
horen.
De harmonie heeft een winter- en een zomerconcert gegeven en er waren marsoptredens. De steelband
heeft zijn Caribische klanken o.a. laten horen bij de colorrun in Vlissingen en The Ride for the Roses.
De blokfluiters, samenspelgroep en leerlingenorkest hebben 30 juni samen met het schoolorkest van De
Vliete een concert gegeven in het kader van het muziekproject op de school. Een zelfde concert zal op 1
juli plaatsvinden met De Kamperschouw in Kamperland. Voor degenen die willen komen luisteren, het
concert begint om 19.00 uur in het Casembroothuis in Kamperland.
Voor november staat het concours op het programma. De verplichte werken staan inmiddels op de
lessenaar. We willen ons van onze beste kant laten zien en zullen dan ook op het puntje van de stoel
zitten om een mooi resultaat neer te zetten. Net als bij het vorige concours is de activiteitencommissie
weer een studieweekend aan het voorbereiden. Dit weekend zal van 29 sept. t/m 1 oktober zijn.
Zoals we al 2 jaar een donateursactie in Kamperland hebben gehouden, zal dat dit jaar in Wissenkerke
gebeuren. Omdat we al veel donateurs hebben in Wissenkerke is de penningmeester druk bezig per
straat een lijst te maken van bewoners die al donateur zijn, zodat daar niet wordt aangebeld om te
vragen of ze donateur willen worden.
De actie is op vrijdag 7 juli. In het Wissebad is dan de afsluiting van de zwem 4-daagse. De steelband
heeft dit al een paar keer muzikaal opgeluisterd. Dit jaar zullen we tijdens de donateursactie langs het
zwembad gaan om daar een paar marsen te spelen.
Namens het bestuur wil ik iedereen een fijne vakantie wensen en na de laatste repetitie op 14 juli zien
we je graag weer op 18 augustus (harmonie) en 1 september (samenspelgroep en leerlingenorkest) op
de repetitie.
Ria Vink

Best Jeugdlid,
Vrijdag 23 en zaterdag 24 juni hebben we gezamenlijk gekampeerd. We hebben veel verschillende
dingen gedaan. Zelf vonden we het als jeugdbestuur erg leuk. We hopen dat jullie dit ook zo vinden.
Hieronder staan nog wat prachtige verhalen en foto’s van andere jeugdleden.
Dit kampeeruitje was niet mogelijk geweest zonder de steun van verschillende mensen. Ten eerste
willen wij Nelleke Leendertse van camping de Willemhoeve in Geersdijk bedanken voor het gastvrije
onthaal. Als je nog een keer naar een ver oord op vakantie wil, is deze camping ten zeerste aan te
bevelen. Ook willen wij Gert-Jan Clement bedanken voor de gedeeltelijke sponsoring van het eten en
drinken en huttendorp voor de verhuur van de gigantische tent waarin wij hebben overnacht. Last but
not least willen wij ook alle ouders nog een keer bedanken voor hun inspanningen om dit uitje mogelijk
te maken.
We hebben nog een evenement gepland vóór de zomervakantie, namelijk de componeerworkshop van
het NBE. Hier hebben we het tijdens een repetitie een keer over gehad en ook een keer een mail van
verstuurd. Er zijn nu jammer genoeg nog geen aanmeldingen, wat zou betekenen dat het niet door zou
gaan. De datum is nog niet gepland. Deze zullen we inplannen als het aantal leden bekend is, zodat
iedereen aanwezig kan zijn. Als je dit uitje wel ziet zitten, stuur me dan een mail. Hierbij nog een keer de
details en bedoeling van deze workshop:
Het idee is dat je zelf alvast een beginnetje maakt aan een muzikaal idee. Dit kan je verzinnen op je
eigen instrument of op compositiesoftware. Dit hoef je niet per se op papier te hebben, zolang je maar
weet hoe het gaat. Je moet ook je eigen instrument meenemen. Je wordt op de dag van de workshop
geholpen door ervaren mensen in het verder schrijven van jouw muzikale idee. Je kan in je eentje aan
de slag, maar je mag natuurlijk ook met andere leeftijdsgenootjes hieraan werken. De uiteindelijke
bedoeling is dat je jouw zelf geschreven muziekstuk instuurt voor de compositiewedstrijd van het
Nederlands Blazers Ensemble (voor meer info, zie deze link).
Het Jeugdbestuur

Na de grote avond mochten Annebel seb fleur en ik babs met meester sjoerd mee naar kamp rijden.
Gingen we naar het bos een groot spel doen en toen we terug kwamen deden we nog een spel
weerwolf.
Weg gingen rond half 1 in de nacht op blijven.
We hebben ook nog lekker gesnoept in bed.
Er kwamen almaar mieren in bed dat komt door dat ik allemaal snoep naast me bed had en rond 8.00
werden we wakker.
Het was super mirte kwam nog in de ochtend en in de middag gingen we pannenkoeken eten en na het
middag eten gingen we nog ff buiten spelen en toen roepen Leo ons om het speurtocht te laten
beginnen we splitsen ik moest met bas mee in het groepje.
Toen om 3.00 gingen we naar huis doen groetjes babs groep 4 van de appels blokfluiten.

Na de grote schoolavond ben ik met meester Sjoerd meegereden naar Geersdijk.
Daar met z'n alle in 1 tent geslapen na een wandeling en spelletjes in het bos.
De dag daarna een speurtocht in Geersdijk, pannenkoeken eten en toen weer naar huis.
Bedankt voor het leuke kampeeruitje.
Seb

Het was al gezellig toen we op de fiets waren. Toen hebben we daarna gebarbecued en hebben we nog
even lekker buiten gespeeld. Daarna hebben we gezellig levend stratego gedaan in het bos. Dat vond ik
super leuk. Daarna hadden we nog marsmellows gegeten en het spel weerwolven gedaan. Toen zijn we
gaan slapen.
’s Morgens werd ik wakker en waren er nog wat kinderen die best druk waren. Toen was het niet zo
mooi weer, dus hebben we binnen gegeten en nog een paar keer weerwolven gedaan. Tussen de
middag gegeten, lekkere pannekoeken! Daarna hebben we nog buiten gespeeld. Toen zijn we nog een
speurtocht gaan doen en de meiden waren natuurlijk als eerst klaar en daarna zijn we rustig naar de
uitkomst gefietst. Het was een super leuk weekend. BEDANKT!
Eefke Noordhoek

Wij vonden het erg leuk om te kamperen in Geersdijk. Eerst lekker barbecuen en toen levend stratego in
het bos! Super laat naar bed, en met zn allen in de tent! De volgende dag spelletjes, pannenkoeken
eten en een speurtocht!
Wij zouden het zeker nog wel een keer willen!
Groetjes, Jasmijn en Senna.

Jaarprogramma 2017
MAAND

DATUM APOLLO

WIE

JULI

DIVERSEN (o.a. KNMO en ZMB en
vakanties)
28 juni t/m 4 juli: examens ZMS

1

Concert met de Kamperschouw llo + ssg
(Kamperland)
blokfluit
school

7

Donateursactie (Wissenkerke)
afsluiting zwem 4-daagse

allen
ha + steelb

13

Bestuursvergadering

bestuur
Zomervakantie regio zuid (15-07-17
t/m 27-08-17)

AUGUSTUS
18

1e repetitie ha

harmonie

1

1e repetitie leerlingenorkest

llo

2

Optreden Yachtclub Colijnsplaat steelband

21

Bestuursvergadering

SEPTEMBER

bestuur

29/30 Studieweekend
1 okt.

ha

7/8

Kustmarathon

steelband?? Herfstvakantie (14-10-17 t/m 22 -1017)

19

Bestuursvergadering

bestuur

11

Concours Zaandam

ha

16

Bestuursvergadering

bestuur

26

medewerking kerkdienst

ensemble

Intocht Sinterklaas

ha + sb

OKTOBER

NOVEMBER

laatste zondag kerkelijk jaar

DECEMBER
8 t/m 10 -Jeugdstudieweekend
Domburg - ZMB
21

Bestuursvergadering

bestuur

24

Kerstavonddienst

llo??

Kerstvakantie (23-12-17 t/m 07-01-18)

Zoals in bovenstaand overzicht is te lezen zijn van 28 juni t/m 4 juli de examens van de Zeeuwse
Muziekschool. 6 leerlingen zullen A-examen doen, en 1 leerling B-examen. We hebben geen overzicht
gekregen wie wanneer examen doet, sommige zullen het bij het verschijnen van dit clubblad al examen
hebben gedaan, anderen nog niet. Moet je nog examen doen, veel succes.

Ledennieuws
Op 15 juni is Jesse geboren, zoon van Wouter en Rianka Vink, broertje van Isa.
Van harte gefeliciteerd met jullie zoon en broertje en veel geluk gewenst.

Verjaardagen

Juli:
5
13

Augustus:
2
27

Karin Verstraeten
Mirthe Dourleijn

Corine van der Maat
Bas Slotema

Vakanties
Op vrijdag 14 juli zijn de laatste repetities voor de vakantie van de samenspelgroep, leerlingenorkest en
harmonie.
Op vrijdag 18 augustus begint de harmonie weer.
De samenspelgroep en leerlingenorkest beginnen weer op 1 september.
De blokfluitgroep heeft de laatste les op 7 juli. Het is nog niet bekend wanneer de eerste les na de
vakantie is. Hierover krijgen jullie bericht van juf Lian.
De vakantie van de steelband is in onderling overleg van de leden.

Schoonmaakrooster
Maand

Aanspreekpunt

Helper

Hand en Spandiensten

Januari

Margreeth

Corina

Naomi

Februari

Ronald

Evan

Yanniek

Maart

Conny

Sjoerd

Bas

April

Debbie

Krista

Anouk de Neef

Mei

Adrie

Gerard

Evelien

Juni

Ursula

Tanya

Iris

Juli/Augustus

Ilse

Stephan

Sigrid

September

Jolanda

Leanne

Britt

Oktober

Hans

Tom

Colin

November

Anne Vink

Nynke

Anne de Winter

December

Wouter

Chiara

Lieke

Reisverslag van Carine
Op vrijdag kwamen we aan in Tingsryd in Zweden om gezamenlijk op pad te gaan naar de Noordkaap.
De groep bestond uit 22 campers.
De eerste dag vielen er al 2 af door familieomstandigheden.
Wij hebben Zweden met zijn bossen en meren, zonsondergangen en wilde dieren doorkruist.
En heel raar, hoe verder je komt hoe minder donker het in de avond wordt.
Uiteindelijk kwamen we in Finland.
Op zaterdag de 17 juni hebben wij de kerstman opgezocht in Napapiiri op de poolcirkel vlakbij
Rovaniemi en hebben daar ons verlanglijstje voor december 2017 ingeleverd� .
Na de kerstman op naar de Noordkaap, dus naar Noorwegen.
Maar voor we Finland gingen verlaten hebben we kennis gemaakt met de sami-cultuur. De mensen die
leven en wonen in Lapland, erg interessant .
Tijdens de reis naar Noorwegen hebben wij veel regen gehad, terwijl het in Nederland prachtig is.
De route is erg mooi , er ligt nog sneeuw en het is koud! Brrrrr
Wij zijn bijna op de Noordkaap maar...........
Dat horen jullie wel als ik terug ben!
Groetjes Carine en Willem
Ps. Voor de inleving in de muziek ,Luister ik regelmatig naar concoursstukken

Uit de media
Kinderen van de vier Noord-Bevelandse basisscholen mochten gisteravond laten horen wat zij zoal
geleerd hebben tijdens het muziekproject 'Het hele eiland speelt'. Daarin werkten de scholen samen
met de plaatselijke muziekverenigingen en de Zeeuwse Muziekschool. In dorpshuis De Brug in
Colijnsplaat sloten de jonge muzikanten het project af met een optreden.
bron: PZC, 29-06-217

Een van de jeugdleden van Apollo die heeft mee
gespeeld in het scholenorkest is Marieke Dees.

https://www.facebook.com/Apollowsk/

bron: Klankwijzer juni 2017

Manhuistuinconcert nog steeds populair
De Manhuistuinconcerten doen het al 45 jaar in een van de mooiste binnentuinen die de Goes rijk is.
Manhuistuinconcerten worden elk jaar door vrijwilligers georganiseerd in deze historische tuin.
GOES - Zondag 23 juli 1972 was de eerste keer in aanwezigheid van burgemeester Huber, A.J. Blok,
P.C.van Belzen, Jac. Den Toonder en G.C. van Loo.
Jubileum
Het 45-jarig jubileum wordt op zondag 9 juli feestelijk gevierd met een speciaal concert. Om 12.00 uur
bespeelt beiaardier Rien Donkersloot het carillon van de Grote- of Maria Magdalenakerk in samenspel
met fanfare Euphonia uit Goes in de Manhuistuin. Vanaf 13.00 uur koffie en thee, en om 13.15 uur Wim
Steenbakker met zang en gitaar. Rond 14.00 uur koffie en thee gevolgd door een optreden van Het
Veerse Scheepstuig. "Een mooi en vol programma", zegt Joop Mul, sinds kort voorzitter van de
vrijwilligers. Tini Ouwendijk doet het secretariaat, Wim Steenbakker is muzikaal voorzitter, Ine Haring
regelt de catering en Gerard Weezepoel beheert de website en het facebook.
Stichting
"Het nieuwe bestuur heeft vorig jaar het stokje overgenomen van voorzitter Jan Roeland en secretaris
Ruud Korsuize. Het heet nu nog steeds Commissie Manhuistuinconcerten maar we zijn bezig om er een
Stichting van te maken." De optredens zijn altijd in Manhuistuin en bij slecht weer kan uitgeweken
worden naar de Grote Kerk of de katholieke kerk. De concerten zijn van begin mei tot eind september
met een onderbreking in de zomermaanden juli en augustus. Er wordt een breed en gevarieerd
programma aangeboden met harmonie, fanfare en brassband. Het is de muziekstijl die al bijna een
halve eeuw te horen is in de Manhuistuin, waar het podium gedomineerd wordt door een eeuwenoude
kastanjeboom.
Jeugd
"In Goes en omgeving zijn er veel groepen die wat neerzetten op muziek- en zanggebied en dan is dit
een mooi podium. Heel interessant", is de mening van Joop Mul, "We hebben het net overgenomen en
doen even wat rustig aan. Er zijn wel plannen voor de jeugd want er is best jeugd die op een podium
wilt. Wij willen dat graag veranderen, meer jeugd, en een ander genre. Daarom zijn we in contact met
theater De Mythe en Tom de Koning om gezamenlijk één front te vormen. We kunnen dan iets meer
betekenen voor Goes in zijn totaliteit. we hebben een groot vast publiek en dat willen wij graag
houden." Alle muzikanten treden belangeloos op, subsidie krijgt het comité niet. "Er is ook geen entree,
toegang vrij", weet Tini Ouwendijk, "Wij zijn zelf ook vrijwilligers en willen het graag in die sfeer houden.
Als we Stichting zijn hebben we meer mogelijkheden om fondsen te werven. Zoals bij het Prins
Bernhardfonds of het Oranjefonds. Er zijn redelijk wat mensen die op zondag naar muziek komen
luisteren. Voor mezelf vind ik het altijd een bijzonder moment wanneer op zondag om twaalf uur de
klokken luiden. Iedereen weet dan dat het Manhuistuinconcert gaat beginnen."
bron: weekblad De Bevelander

Onze sponsoren

Veerweg 14
Kamperland
tel. 0113 - 371373

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 - 371236

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

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

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

Ruiterplaatweg 15
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 371645

Dorpsweg 48
4491 EL Wissenkerke
Tel: 06 - 29595171

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

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

Ruiterplaatweg 2B
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 371234

Soelekerkestraat 9
4493 BS Kamperland
Tel: 0113 - 372268

Voorstraat 17
4491 EV Wissenkerke
Tel: 0113 - 371324

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

Boomweidelaan 63
4423 AN Schore
Tel: 06 - 51058666

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

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

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

Noordstraat 42
4493 AH Kamperland
Tel: 0113 - 371624

t 13
4491 EN Wissenkerke
Tel: 0113 - 372000

Voorstraat 9
4491 ET Wissenkerke
Tel: 0113-371663

Ruiterplaatweg 13
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 851718

Wilt u ook uw advertentie in ons clubblad en op onze website? Neem dan contact op met de penningmeester: penningmeester@apollowissenkerke.nl

