"Even Uitblazen"

hoofdsponsor

jaargang 39 | editie 12
december 2018

Colofon
Bestuur:
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Albert Sandee
Arjen Kooman
Ria Vink
Kees de Smit
Kim van der Maat
Leo van Nieuwenhuijze
Willeke van Nieuwenhuijze

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag:
Muzikale leiding:
Harmonie
2e dirigent
Steelband
Leerlingenorkest
Samenspelgroep
Blokfluitgroep

Lian van Nieuwenhuijze

Cathy Kotoun
Richard Schroevers
Rinus Schuiling
Jan Spruit
Jan Spruit
Lian van Nieuwenhuijze

Ereleden:
Kees Augustijn
Kees Hoogstrate
Secretariaat:
Ria Vink
Burg. P. Wissestraat 12A
4494 NS Geersdijk
secretariaat@apollowissenkerke.nl

Secretariaat jeugdbestuur:
Sjoerd Slotema
Zandkreekstraat 2
4491 GN Wissenkerke
sjoerd.slotema8@gmail.com

Redactie "Even Uitblazen"

evenuitblazen@apollowissenkerke.nl

Clubgebouw "De Uitkomst"
Ooststraat 1
4491 EG Wissenkerke
06-57178395

Bankrekeningnummer
Rabobank Noord-Beveland
NL88RABO0371404584

website:
facebook:

http://www.apollowissenkerke.nl
http://www.facebook.com/Apollowsk

Wijzigen gegevens:
Afmelden:

http://goo.gl/forms/eKFt5w6rSl
http://goo.gl/forms/qMKzhX76IPm2QsX33

Beëindiging lidmaatschap kan schriftelijk bij het bestuur.

Van het bestuur
Beste muzikanten,
Dit is alweer het laatste nummer van Even Uitblazen van 2018. Volgend jaar bestaan we als Apollo 130
jaar.
Dit gaan we groots vieren met vele leuke activiteiten. De jubileumcommissie is druk bezig om mooie
concerten / activiteiten op de rol te zetten. Hiervoor willen wij als bestuur de commissieleden bij
voorbaat bedanken.
Om een paar activiteiten te benoemen; concerten volgens ABC, hierin reist Apollo naar Antwerpen,
Berlijn en Cadier en Keer. Natuurlijk een concert in “eigen” dorp tijdens de Wissenkerke dag. Verder zijn
er vergevorderde plannen voor een eiland-breed concert met Wilhelmina Colijnsplaat en EMM
Kortgene, waarvoor een prachtig muziekstuk speciaal voor de orkesten gecomponeerd wordt door
Albert-John Vervorst. En tot slot een gala-kerstconcert in Kamperland.
Naast deze concerten is de commissie druk bezig om nog meer activiteiten te organiseren voor alle
leden van Apollo.
Dit alles kost natuurlijk geld. En ook daar werkt de jubileumcommissie hard aan. O.a. een stroopwafelverkoop zal in de loop van 2019 plaats gaan vinden om geld binnen te halen. Maar de eerste activiteit
staat al gepland in 2018, de kerstcollecte in Kamperland.
Op vrijdag 14 december zullen we in kleine groepjes in Kamperland langs de deuren gaan om mensen
muzikaal een fijne kerst te wensen en hopelijk halen we hiermee geld op voor ons jubileumjaar. Het
succes hiervan ligt in de handen van onze leden. Want alleen met muzikanten en collectanten kan deze
collecte een succes worden.
Kortom duik in je familie/vrienden of kennissenkring en vraag of er iemand is die namens Apollo wil
collecteren.
Alleen samen kunnen we het jubileumjaar tot een succes maken.
Namens het bestuur wens ik alle leden van Apollo natuurlijk ook een fijne kerst en een gezond 2019 toe.

Namens het bestuur,
Kim van der Maat

Jaarprogramma 2018
DECEMBER
20

bestuursvergadering

21

kerstcollecte

24

medewerk. kerstnachtdienst

bestuur
allen
llo

Jaarprogramma 2019
MAAND

DATUM APOLLO

WIE

TIJD / PLAATS

DIVERSEN (o.a. KNMO en
ZMB en schoolvakanties)
kerstvakantie 22/12 – 6/1

JANUARI

4

nieuwjaarsbijeenkomst

allen

FEBRUARI

19.30 Kortgene
voorjaarsvakantie
23/2 – 3/3 of 2/3 – 10/3

22

Algemene Ledenvergadering

allen

verkoop stroopwafels

allen

7

ABC reis - Antwerpen

ha / llo

27

koningsdag

ha/sb

t.b.v. jubileumjaar

MAART
APRIL

meivakantie 27/4 – 5/5

MEI
29/5-2/6 ABC reis - Berlijn

ha

JUNI
8

Wissenkerksedag

ha/allen
zomervakantie 6/7 – 18/8

JULI
laatste repetitie en afsluiting
voor de zomervakantie
AUGUSTUS
SEPTEMBER

eilandelijk concert

ha
herfstvakantie 12 – 20

OKTOBER
NOVEMBER
concert Cadier en Keer

ha

DECEMBER

kerstvakantie 21/12 – 5/1
kerstconcert

ha

Verjaardagen
1
2
10
13
21
23
24
27
31

Krista
Jos
Gerard
Kees
Jolanda
Tom
Aimee
Fabiënne
José

In het vorige clubblad ontbrak de verjaardag van Vivian.

Oliebollen – gespierde man – salontafeltjes
Je bent vast wel nieuwsgierig wat er met deze tekst bedoeld wordt en of het wat met elkaar te maken
heeft. Nou, het heeft zeker wat met elkaar te maken.
Op 10 november was de oliebollenactie en gingen Apolloleden in Wissenkerke, Kamperland en Geersdijk
langs de deuren om oliebollen te verkopen. Ria en Lenneke liepen samen in Wissenkerke. De verkoop
ging niet zoals we wilden, maar ja als iemand geen oliebollen wil kopen, kunnen wij er verder ook niets
aan doen, hoe enthousiast we ze ook aan de man brengen.
We waren al een eind met onze route toen we bij een huis kwamen waar in de voortuin mooie
boomstammen lagen. Ooohhhh, zei Lenneke, ik ben op zoek naar boomstammen. En dus ging Lenneke
naar dit adres. Zij belde aan en een gespierde man deed de deur open. Lenneke houdt enthousiast haar
verkooppraatje voor de oliebollen en deze man koopt een zakje. Fijn, weer een zak oliebollen verkocht.
Lenneke blijft nog even staan en zegt “Ik heb nog een vraagje, misschien wel erg brutaal, maar ik ben op
zoek naar boomstammen en ik zie dat u die heeft liggen. Zou ik er 2 mogen kopen?” Oh, zoek maar uit
wat je hebben wil en neem maar mee, was het antwoord. Lenneke dolblij en gaat meteen 2 mooie
stammen uitzoeken. We leggen de 2 uitgezochte stammen langs de kant van de weg om ze later op te
halen. Op de weg terug naar De Uitkomst vertelt Lenneke hoe ze er tafeltjes van wil maken. Helaas
duurt het nog even voordat ze die in de kamer kan zetten, want eerst moet het hout nog goed drogen.
Maar als ze eenmaal klaar zijn wordt het bij Lenneke nog gezelliger dan het al is.
En zo hebben oliebollen, een gespierde man en salontafeltjes alles met elkaar te maken.

Heb jij nog iets in de schuur staan waar je niets mee doet, bijv. draadmanden, lege kistjes, oude
klompen en je denkt dat Lenneke er wel wat van kan maken, vraag het gerust aan haar.

Hoi Apollo!
Zoals jullie misschien weten, speel ik parttime in de Fanfare van het Korps Nationale Reserve, een van de
vier orkesten van de Koninklijke Landmacht. We repeteren elke week in Amersfoort, en spelen vaak bij
beëdigingen en ceremonies. Ook spelen we vaak Taptoes en helaas iets minder vaak concerten.
Komende maand spelen wij voor het eerst sinds ik erbij ben eens in de buurt! Op donderdag 20
december spelen wij ons kerstconcert 'Holidays are coming' met Loïs Lane in theater de Kring in
Roosendaal.
Mocht je het leuk vinden, kaarten zijn te koop voor €7.50 op onderstaande website.
https://www.dekringroosendaal.nl/programma/holidays-are-coming-2018-home-met-lois-lane-defanfare-korps-nationale-reserve/20-12-2018-20-00/
Groetjes,
Lindy

Enkele gedragsregels en studieadviezen voor de orkestmuzikant.
1.Berg thuis uw instrument altijd op de meest onopvallende plaats op, zodat u er niet steeds aan
herinnerd wordt dat u moet studeren.
2. Kom altijd te laat op de repetities, zodat u extra opvalt.
3. Het komt er niet op aan hoe u rietbeschermers, dempers etc. aan de lessenaar bevestigt, als deze er
maar gemakkelijk af kunnen vallen.
4. Om uw eigen toon goed te kunnen controleren, moet u steeds langer doorspelen nadat de dirigent
heeft afgetikt.
5. Het verzuim van repetities is een uitstekend middel om uw eigen belangrijkheid goed te doen blijken.
6. Help uw medemuzikanten door zelf zo luid te spelen dat daardoor de fouten van een ander minder
opvallen.
7. Om uzelf extra zekerheid te vershaffen kunt u het best vragen stellen omtrent zaken die
voorafgaande repetities zijn besproken.
8. Om zeker te zijn dat het water goed uit de kleppen en pompen wordt verwijderd, dient u dit er goed
hoorbaar uit te blazen. Het best kunt u dit doen tijdens zeer zachte passages.
9. Extra rieten kunt u gemakkelijk verliezen, laat ze daarom bij voorkeur thuis.
10. Draag tijdens de repetities schoenen met harde zolen, zodat u duidelijk hoorbaar kunt meetikken om
de maat te kunnen houden.
11. Om uw dirigent aan de tijd te helpen herinneren , moet u tijdens de repetitie veelvuldig en opvallend
op uw horloge kijken. Schud het indien u twijfelt of het nog wel goed loopt.
12. Om zeker te zijn dat uw instrument goed in de koffer wordt opgeborgen, kunt u het best ruim voor
het einde van de repetitie met inpakken beginnen.
13. Het is niet beslist nodig familiefeesten altijd op de dag zelf te vieren. Verplaatsing hiervan naar de
repetitieavond is zeer wel mogelijk.
14. Weiger consequent andere dan â€˜1e partijenâ€™ te spelen. U wilt immers niet erkennen dat de 2e
en 3e partijen soms moeilijker voor u zijn.
15. Schud steeds opvallend met uw hoofd als andere muzikanten fouten maken.
16. Orkestpartijen kunt u het best opgerold of opgevouwen in uw instrumentenkoffer opbergen.
17. Om slijtage aan de binnenkant van het instrument te voorkomen moet u het nooit schoonmaken.

18. Zorg ervoor dat de stempomp van uw instrument goed vast zit, zodat andere muzikanten altijd op u
moeten afstemmen.

Heeft u zichzelf herkend in één of meer bovengenoemde situaties? Word niet boos, want ze bestaan
alleen in de fantasie van de schrijver.
Door Henk van Lijnschooten.

Henk Cornelis van Lijnschooten (1928-2006) was een Nederlands componist,
dirigent en muziekpedagoog, die ook onder de pseudoniemen Michiel van
Delft en Ted Huggens gecomponeerd heeft.

EASTMAN muziekprijs voor de Zeeuwse
Jeugd 2019

Inschrijfformulier aanvragen voor de voorronde
op 16 maart 2019 via de website:
www.vvhzo@zeeuwsorkest.nl of via email adres:
arno-peters@zeelandnet.nl

Finale op
30 maart 2019
19.30 – 21.30 uur
Zeeuwse Concertzaal
MIDDELBURG

Toegang gratis

Het inschrijfformulier kan ook aangevraagd worden op secretariaat@apollowissenkerke.nl

Reglement
Eén van de doelstellingen van de Vereniging van Vrienden van Het Zeeuws Orkest is: het stimuleren van
jong Zeeuws talent op het gebied van de klassieke muziek in brede zin en het bieden van een podium aan
veelbelovende jonge musici.
Ter realisering van die doelstelling wordt onder auspiciën van de vereniging voor de dertiende maal de Muziekprijs
voor jeugdige amateurmusici georganiseerd. Dit evenement wordt volledig gesponsord door EASTMAN Chemical

Middelburg

B.V.

De uitvoering ervan is in handen van het Organisatiecomité dat wordt gevormd door:
De heer A. Baart
De heer M. Flipse
Mevrouw G. Hoogveld
Mevrouw M. Luyk
De heer A. Peters
Mevrouw E. Schregardus

1.

De Eastman Muziekprijs voor de Zeeuwse Jeugd 2019 staat open voor musicerende, in Zeeland
wonende, jongeren die lessen volgen aan de muziekscholen, bij particuliere muziekdocenten,
alsmede voor amateurleden van harmonie, fanfare en / of brassband en andere amateurensembles. Degenen die een muzikale vakstudie volgen zijn van deelname uitgesloten. Dit geldt
niet voor kandidaten die zich op een vakstudie voorbereiden. Voorwaarde voor deelname is voorts
dat de aanmelding mede door de betreffende muziekdocent(en) moet worden goedgekeurd.
Deelname is mogelijk voor solisten en duo’s.

2.a.

De deelnemers worden onderverdeeld naar leeftijdsgroepen en wel:
categorie A: 6 t/m 12 jaar
categorie B: 13 t/m 18 jaar
Bepalend voor de indeling in een categorie is de leeftijd op de datum van de finale, zijnde 30 maart
2019.
In geval van een duo bestaande uit verschillende leeftijdscategorieën vindt indeling plaats in de
hoogste categorie.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 voor de categorie A en 15 voor de categorie B. Inschrijving
vindt plaats op volgorde van aanmelding.
Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.
Het inschrijfformulier is te downloaden via de website van “Het Zeeuws Orkest”
(www.zeeuwsorkest.nl) of een email sturen naar arno-peters@zeelandnet.nl
De sluitingsdatum voor inschrijving is 1 februari 2019.
Per persoon dient één formulier te worden ingevuld. Bij duo’s dus twee aparte formulieren.

2.b.
2.c.

3.a.

3.b.

Deelname staat open voor instrumentalisten (akoestisch) en vocalisten op het gebied van de
klassieke muziek.
Een deelnemer kan zich inschrijven als solist en/of duopartner.
Een duo kan bestaan uit:
- twee gelijke of twee verschillende instrumenten;
- twee vocalisten; dan wel
- een combinatie van een instrument en een vocalist.
Bij duo’s voor piano is alleen quatre-mains mogelijk.
Pianobegeleiding is toegestaan.
De deelnemers dienen, zowel bij de voorselectie als in de finale, zelf voor een begeleider te zorgen.
De uit te voeren werken (in voorronde en finale dezelfde) dienen op het inschrijvingsformulier te
worden vermeld.
Het spelen vanaf kopieën is strafbaar als niet de gedrukte muziek kan worden overlegd.

4.

De voorselectie uit de deelnemers zal op 16 maart 2019 plaatsvinden door middel van korte
audities ten overstaan van een selectiecommissie van ten minste drie vakmusici.
Het voorspelen tijdens de auditie mag niet langer duren dan 10 minuten.
De voorselectie is niet openbaar.
Van de deelnemers aan de voorselectie zullen er zes (drie per categorie) worden uitgenodigd om
aan de finale deel te nemen.
Als je geselecteerd bent voor de finale, ben je verplicht deel te nemen aan deze finale.
De uitslag van de voorselectie wordt uiterlijk 24 uur na afloop ervan gepubliceerd op de website
van de Vereniging Vrienden van Het Zeeuws Orkest (www.zeeuwsorkest.nl/vrienden/)
Daar wordt tevens bekend gemaakt op welke wijze de deelnemers kunnen informeren naar de
motivatie van de selectiecommissie.
Voor alle deelnemers is er een aandenken.

5.

De finale zal plaatsvinden op zaterdagavond 30 maart 2019 in de Zeeuwse Concertzaal te
Middelburg.
Tijdens de finale dienen dezelfde stukken te worden uitgevoerd als bij de voorselectie.
Het optreden in de finale duurt minimaal 8 en maximaal 10 minuten .

6a.

EASTMAN Chemical Middelburg B.V. stelt voor de finalisten de navolgende geldprijzen
beschikbaar:
voor categorie A : € 200,-, € 150,- en
€ 100,-;
voor categorie B : € 300,-, € 200,- en
€ 100,-;
Indien twee kandidaten gelijk eindigen, vervalt de daaropvolgende prijs.
Voor alle 1e prijswinnaars in de twee categorieën is er bovendien een sculptuur met inscriptie.

6b.

De jury behoudt zich het recht voor de in het vooruitzicht gestelde prijzen niet toe te kennen,
indien daar onverhoopt aanleiding toe zou bestaan.
Over de uitslag van de finale kan niet worden gecorrespondeerd.

7.

Kosten voor vervoer en stemmen van instrumenten, met uitzondering van de vleugel bij de
voorselectie en de finale, komen voor rekening van de kandidaten.

8.

Als het reglement ergens niet in voorziet, beslist het Organisatiecomité.
Het Organisatiecomité.
Postadres:

e-mailadres :
website

Arno Peters,
t.a.v. het Organisatiecomité EMZJ,
Lansenpad 9,
4386 ED Vlissingen.
vvhzo@zeeuwsorkest.nl
http://www.zeeuwsorkest.nl/vrienden

Alle privégegevens zijn alleen bekend bij het organisatiecomité en worden niet verder verspreid voor publicatie.
Indien een kandidaat doorgaat naar de finale, komt de naam, foto en een korte CV in het programmaboekje van de
finale.
Bij eventuele verdere verspreiding van privégegevens, wordt nog persoonlijk toestemming gevraagd aan de
kandidaat.

Onze sponsoren

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

Ruiterplaatweg 13
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 370048

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

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

Soelekerkestraat 9
4493 BS Kamperland
Tel: 0113 - 372268

Ruiterplaatweg 2B
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 371234

Voorstraat 17
4491 EV Wissenkerke
Tel: 0113 - 371324

Strandhoekweg 1
4493 NS Kamperland
Tel: 0113 - 371236

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

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

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

Ruiterplaatweg 13
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 851718

Noordstraat 42
4493 AH Kamperland
Tel: 0113 - 371624

Ruiterplaatweg 15
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 371645

Voorstraat 9
4491 ET Wissenkerke
Tel: 0113-371663

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

