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Van het bestuur
Beste leden,
We kunnen terugkijken op een geslaagde jaaruitvoering. Het was de eerste keer dat we op
zaterdagavond en zondagmiddag een uitvoering hadden. Gezien de bezoekersaantallen een goede keus,
met als hoogtepunt op zondagmiddag een gedeelte van het D-examen van Anouk. Anouk, ook vanaf
deze plaats van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat en veel succes met het laatste deel van je
examen op de muziekschool.
Verderop in deze Even Uitblazen een verslag van de werkgroep.
Na de uitvoering hadden we de eerste repetitie in De Pompweie in Kortgene. Het was moeilijk om het
geluidsniveau te bepalen, omdat er maar 1/3 van het orkest aanwezig was.
De ruimte is nog wel saai, maar daar kunnen we vast wel wat aan doen. Als je goede ideeën hebt om het
wat gezelliger te maken, geef ze door aan het bestuur. Misschien kunnen we met z’n allen de muren
schilderen o.i.d.
Ook Koos en Janny zijn mee gegaan naar Kortgene en voorzagen ons zoals gewoonlijk van koffie en thee
en de bekende zoute sticks, kaas en worst. Wat zouden we toch moeten zonder deze trouwe leden die
altijd voor de vereniging klaar staan.
Vooruitkijkend staan er deze maand weer een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten op de kalender.
Om te beginnen de Rabobank Clubkascampagne. De leden van Rabobank Walcheren / Noord-Beveland
hebben de mogelijkheid om tussen 4 en 16 april een stem uit te brengen op Apollo voor de clubkas
campagne. Deze actie leverde ons de laatste jaren € 900 - € 1.000 op.
Op Koningsdag worden we net als vorig jaar op 3 dorpen verwacht. We beginnen om 8.45 uur in
Geersdijk, vervolgens om 10.00 uur in Kamperland en rond 11.00 / 11.15 uur in Wissenkerke. Na de
rondgang in Wissenkerke zullen we ook nog spelen in zaal “Onder de Toren” . Dit is het optreden dat we
om het jaar hebben voor de (oud) gedecoreerden van Noord-Beveland.
Om goed voor de dag te komen tijdens de marsoptredens zal er op vrijdag 20 april een marsrepetitie
worden gehouden. Na de marsrepetitie zal er nog een gewone repetitie worden gehouden.
Andere optreden die er nog zijn voor de harmonie voor de zomerstop zijn een optreden in de
Manhuistuin in Goes op 3 juni en ons jaarlijks zomerconcert op 24 juni in de tuin van mevrouw van
Adrichem Boogaert. Verder zal het leerlingenorkest traditiegetrouw haar medewerking verlenen aan de
kerkdienst in Kamperland waarin de oudste kinderen afscheid nemen van de kindernevendienst. Deze
dienst is op 17 juni.

Ria Vink

Jaarprogramma 2018
APRIL
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belactie vriendenloterij

allen

4 - 16 Rabobank Clubkascampagne
12

bestuursvergadering

20

marsrepetitie

21
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koningsdag

leden rabobank walcheren
noord-beveland
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jeugd
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medew. kerkdienst K'land

21

bestuursvergadering

22/23 Kampeeruitje
24

Zomerconcert

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

llo

Zoals in bovenstaand overzicht is te zien, lopen we op Koningsdag weer op 3 dorpen.
We starten om 9 uur in Geersdijk (8.45 uur aanwezig), vervolgens om 10 uur in Kamperland en om 11
uur in Wissenkerke.
Om tijdens deze optredens ons van onze beste kant te kunnen laten zien, houden we op 20 april een
marsrepetitie.

Breng jouw stem uit en steun het verenigingsleven!
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland draagt het verenigingsleven in de regio een
warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor
verenigingen en stichtingen. Rabobank Walcheren/Noord-Beveland stelt € 165.000,beschikbaar! Ook Muziekvereniging Apollo doet mee aan de Rabobank Clubkas
Campagne!
Stemmen
Van 4 t/m 16 april 2018 mogen leden van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland vijf
stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club.
Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal
beschikbare bedrag van € 165.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen.
Wij, Muziekvereniging Apollo ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal
het bedrag dat een stem waard is.
Oproep aan alle leden
Het is voor Muziekvereniging Apollo belangrijk om deze actie onder de aandacht te
brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed
gebruiken voor ons jeugdbeleid.
Het zou fantastisch zijn als jij, jouw familie en vrienden stemmen geven aan
Muziekvereniging Apollo tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank
Walcheren/Noord Beveland. Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubkas
Campagne op www.rabobank.nl/wnb.
Bedankt voor jouw steun!

Verjaardagen
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Koos van den Berge
Kees Augustijn
Babs Houtman
Willeke van Nieuwenhuijze
Sjaak Berrevoets
Chiara Bouwmeester
Gerardo Filius
Senna Boers
Nancy Sandee

Ledennieuws
Gerardo Filius heeft aangegeven dat hij in verband met persoonlijke omstandigheden tot de
zomervakantie niet aanwezig is op de repetities en concerten.
Tom Kapoen zal tot half september niet aanwezig zijn.
Tegen Krista, Margreeth en Nancy, die door omstandigheden al langer afwezig zijn willen we zeggen:

Op 14 maart is Julia geboren, dochter van Willeke en Virgil Soeroredjo. Willeke en Virgil van harte
gefeliciteerd en veel geluk.

TERUGBLIK OP JAARUITVOERING 2018
Voorbereidingen
Op 13 februari jl. is de eerste keer vergaderd door de werkgroep in De Uitkomst.
Hierna volgde nog 1 bijeenkomst en werd de nieuwsbrief verder opgesteld.
Programmaboekje
Eric heeft het programmaboekje samengesteld. Het zag er prima uit mede door enigszins aangepaste
teksten. Van de 200 exemplaren waren er nog ongeveer 50 over.
Verloting
Er is geen verloting gehouden. Extra inkomsten door het verhogen van de toegangsprijs van € 5,00 naar
€ 7,50.
Uitnodigingen
Aan onze sponsors en relaties is een uitnodiging gestuurd. Hiervan hebben 30 personen gebruik gemaakt
waaronder de burgemeester en zijn vrouw en onze hoofdsponsor Andriessen van Berckenroode.
Verlichting/geluid
Sjaak Stoutjesdijk heeft de verlichting en het geluid verzorgd. Mag wel wat alerter reageren op de
presentator. Hem was een duidelijk overzicht gegeven wanneer de microfoon aan moest maar dat ging
te vaak fout. (Reactie van Sjaak: De (eventuele) volgende keer maken we een andere afspraak zodat het
door mij niet tijdig aansturen c.q. openzetten van de microfoons tot het verleden behoort. Mijn excuses
voor de momenten waar ik niet op tijd was).
Bezoekers
Op zaterdagavond en zondagmiddag waren in totaal ongeveer 230 bezoekers aanwezig. Entreegelden €
1472,00.
Doorloop
De doorloop is nuttig gebleken. Verlichting liet in eerste instantie te wensen over. Na het plaatsen van de
lessenaarlampjes was het probleem verholpen.
Wijzigen orkestopstelling
Het wijzigen van de orkestopstelling van voor de pauze naar na de pauze verliep vrijdag niet naar wens.
Zaterdag en zondag waren er wel leden bereid hierbij te helpen. In het vervolg de leden van de
harmonie eerst hun plaats laten innemen indien stoelen en lampjes geplaatst zijn.
Concerten
Inspelen:
Jan zou graag zonder publiek inspelen. Bezoekers later toelaten in de zaal ?
Live-beelden: waren de live-beelden van de orkesten een aanvulling ?
Presentatie: gecombineerde presentatie met gesproken tekst door Eric en beamer was prima keus
Optredens: gehoord de reacties van de bezoekers is er door alle geledingen prima gemusiceerd en
hebben de aanwezigen ervan genoten.
Anouk de Neef heeft zondag een deel van het D-examen gedaan waarbij de samenwerking met de jury prima is verlopen.

Afvoer instrumentarium
Met hulp van de aangewezen transportploeg prima verlopen.
Financieel overzicht
Kan op dit moment nog niet gegeven worden omdat nog niet alle nota’s zijn ontvangen.
Conclusie
Zowel de voorbereidingen als de concerten verliepen conform het opgestelde schema en zijn we
tevreden over de jaaruitvoering 2018. Het experiment met de matineevoorstelling heeft positief
uitgepakt.
De werkgroep uitvoering,
Ronald v.d. Berge, Ursula Bouwmeester, Eric van Dijk, Corine v.d. Maat, Rinus Schuiling , Kees de Smit en
Wouter Vink.

Van Debbie Kapoen ontvingen we onderstaande foto’s van het examen van Anouk.
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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

