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Van het bestuur
Hallo allemaal,
Afgelopen jaar zijn we gepromoveerd naar de eerste divisie en de vraag bij sommigen is: en wat nu.
Gaan we nu moeilijkere muziek spelen dus alleen muziek voor de eerste divisie?
Tja een goeie vraag.
Ook als bestuur denken we natuurlijk na over de toekomst en die staat ook beschreven in ons
beleidsplan. Maar op het moment dat je een beleidsplan maakt weet je natuurlijk niet of je tussendoor
een keer promoveert.
Ook met Cathy hebben we hier over al een beetje gebrainstormd en die heeft daar best goede ideeën
over. Voor het concours had ze ook een soort project gemaakt en als het aan Cathy ligt gaan we de
komende tijd die kant op.
Dus een heel jaar werken met een thema en dit op de verschillende concerten muzikaal omlijsten met
mooie muziek. Wat helemaal niet hoeft te betekenen dat die altijd heel moeilijk is.
Dit alles moet natuurlijk nog goed uitgekristalliseerd worden maar dan hebben jullie een beetje een idee
welke richting we op willen.
Kanttekening daarbij is wel dat het van het bestuur een gedegen planning vraagt die ca twee jaar
vooruit moet zijn. Dat wordt een uitdaging!
De voorzitter

Mijn naam is Lieke Bakker. Ik ben 16 jaar oud en woon in
Kamperland. Ik zit in Havo 4 op CSW van de Perre in Middelburg. Bij Apollo speel ik al ongeveer 10 jaar
dwarsfluit. Ik zit in het leerling orkest en in de harmonie. Sinds kort zit ik dus ook in het jeugdbestuur als
algemeen lid. Ik hoop een bijdrage te mogen leveren. Tot nu toe vind ik het namelijk nog erg leuk en
gezellig.
Groetjes Lieke

Jaarprogramma 2018
MAAND
FEBRUARI

MAART

DATUM APOLLO

WIE

TIJD

10

filmuitje

jeugd

15

bestuursvergadering

16

Algemene Ledenvergadering

15

bestuursvergadering

24

jaaruitvoering

allen

19.30 uur

25

jaaruitvoering

allen

14.30 uur

DIVERSEN (o.a. KNMO en
ZMB en vakanties)
voorjaarsvakantie (19-2 t/m
23-2)

bestuur
allen

21.00 uur

repetitie tot 20.45 uur

bestuur

pasen ( 1 en 2 april)
APRIL

5

belactie vriendenloterij

allen

4 - 16 Rabobank Clubkascampagne
19

bestuursvergadering

21

kanoa

27

koningsdag

leden rabobank walcheren
noord-beveland
bestuur
jeugd
ha + sb
meivakantie (23-4 t/m 4-5)

MEI

17

bestuursvergadering

bestuur

hemelvaart (10 mei)
pinksteren (20 en 21 mei)

JUNI

17

medew. kerkdienst K'land

18

bruiloft Koudekerke

steelband

21

bestuursvergadering

bestuur

22/23 Kampeeruitje
24

Zomerconcert

llo

jeugd
ha + sb

JULI
AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

zomervakantie (7-7 t/m 19-8)
16

bestuursvergadering

17

Optreden steelband Yerseke

20

bestuursvergadering

23

medewerking startdienst

18

bestuursvergadering

bestuur
steelband
bestuur
llo

bestuur

09.30 uur

herfstvakantie (13 t/m 21
oktober)

20

Concert Kapelle

okt/nov oliebollenactie
NOVEMBER

ha
allen

3

Concert Kamperland

ha

15

bestuursvergadering

bestuur

??

bingo

??

intocht Sinterklaas

25

medewerking kerkdienst

20

bestuursvergadering

24

medewerk. kerstnachtdienst

allen
ha + sb
ensemble

DECEMBER
bestuur

kerstvakantie (22-12 t/m 6-1)

llo

Van de KNMO
Ik zal me even voorstellen: mijn naam is Simone van Gool, vierdejaars Communicatie studente en momenteel
bezig met mijn afstudeeronderzoek voor de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie. De KNMO heeft mij
gevraagd om onderzoek te doen naar hun interne communicatie. Ze willen voornamelijk hun communicatie
richting de amateurmuzikanten verbeteren. Ik heb daarom een korte enquête (max. 2 minuten) opgesteld om te
onderzoeken wat de muzikanten eigenlijk van de KNMO weten en wat voor berichten ze van hen ontvangen.
Daarom wil ik u vragen of u deze korte enquête zou willen doorsturen naar de muzikanten van uw vereniging. Het
zou voor mijn onderzoek ontzettend helpen en uiteindelijk ook voordelen opleveren voor de muzikanten. Hierbij
de link naar de enquête: https://www.survio.com/survey/d/H0V9X9Z4W7L1C8N9Y
Alvast heel erg bedankt!
Met vriendelijke groet,
Simone van Gool
www.knmo.nl
info@knmo.nl
085 7822 810
Ganzenmarkt 6, 3512 GD Utrecht

Verjaardagen
3
7
12
19
19
26
27

Seb van Schouwen
Isa Duivenvoorden
Carine van Dijk
Yanniek Zuijdweg
Kenji Spaans
Gijs de Kater
Evan Versluis

Ledennieuws
Na de kerstvakantie zijn de volgende leden doorgestroomd van de samenspeelgroep naar het
leerlingenorkest:
Jelle Dees
Annabel Koster
Seb van Schouwen
Gijs de Kater

trombone
klarinet
klarinet
slagwerk

We wensen jullie veel plezier en succes bij het leerlingenorkest.

Op 5 januari is Noud geboren, zoon van Debbie Kapoen en Nico Dieleman, broertje van Sem en Liz.
Van harte gefeliciteerd en veel geluk.

De Koninklijke Harmonie Ons Genoegen uit Vlissingen heeft al jaren een uitstekende relatie met de
Marinierskapel der Koninklijke Marine. Meerdere malen is een concert voor de kapel georganiseerd, dit
jaar op zaterdag 10 maart as. in de Sint Jacobskerk.
Ons Genoegen spant zich vaker in voor charitatieve instanties en een relatie met het defensie-orkest en
de Stichting Oorlogsjaren Vlissingen (SOV) was snel gelegd. De netto-opbrengst van het concert komt
ten goede aan deze Stichting, die geen subsidie krijgt en geen financiële middelen heeft, anders dan
incidentele bijdragen van begunstigers.
Vlissingen is in Nederland één van de zwaarst getroffen steden, niet alleen bij incidentele acties maar
gedurende alle oorlogsjaren. De Stichting wil het oorlogsverleden in herinnering brengen als eerbetoon
aan hen die vielen en als waarschuwing voor het verloren gaan van vrede.
Naast de diverse activiteiten van de SOV heeft deze Stichting de ambitie een belangrijk aandeel te willen
hebben in de voorbereiding en het realiseren van de herdenking van de Slag om de Schelde, in 2019 75
jaar geleden. Dit is ongetwijfeld één van de grootste en zwaarste militaire operaties geweest van de
Tweede Wereldoorlog. Het is de bedoeling dat in 2019 deze Slag de aandacht krijgt die het verdient.
Vanaf 20.00 uur brengt de kapel in de Sint Jacobskerk in Vlissingen onder leiding van de Zweedse
gastdirigent Per-Otto Johansson een gevarieerd programma, met o.a. muziek van Richard Strauss en
Leonard Bernstein. In samenwerking met de Stichting Classic Young Masters
(www.classicyoungmasters.nl) wordt een getalenteerde (internationale) student uitgenodigd te soleren.
Een nieuw element is de mogelijkheid die de kapel biedt om één of meerdere stukken te spelen die
amateur muziekkorpsen wel aan hun repertoire zouden willen toevoegen maar wat vaak niet mogelijk
is, onder andere in verband met het niveau van het korps of de bezetting van de partijen. Daarvoor
wordt een enquête gehouden onder alle Zeeuwse muziekkorpsen.
Kaarten kosten in de voorverkoop € 12,50 per stuk en kun je bestellen via khog@zeelandnet.nl
De Sint Jacobskerk is op zaterdag 10 maart 2018 vanaf 19.15 uur geopend voor publiek.
Kaarten aan de zaal kosten € 15,00 per stuk.
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Wilt u ook uw advertentie in ons
clubblad en op onze website? Neem
dan contact op met de
penningmeester:
penningmeester@apollowissenkerke.nl

Ruiterplaatweg 13
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 851718

