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Van het bestuur
We staan weer voor een nieuw muzikaal jaar, een jubileumjaar.
130 jaar met ups en downs zoals dat meestal gaat over zo’n lange periode.
Als bestuur proberen we natuurlijk om de vereniging zo goed mogelijk te besturen zodat onze
vereniging up, gezond en gezellig blijft.
Dit kost veel energie die we met z’n allen graag in Apollo willen steken. Als voorzitter wil ik ‘mijn’
bestuur daar alvast heel erg voor bedanken en hoop dat we ook bestuurlijk weer een mooi jaar
tegemoet gaan.
Wat wij als bestuur wel heel goed realiseren is dat we het niet alleen kunnen maar dat we daar alle
leden heel hard voor nodig hebben. Er zijn natuurlijk al veel leden die in een commissie deelnemen en
daar ook veel tijd en energie in stoppen maar alle hulp al is het maar positief meedenken is welkom.
Zeker in een jubileumjaar wordt er van de leden een extra inspanning gevraagd om alles goed te laten
verlopen maar er zijn ook veel meer activiteiten vergeleken met een gewoon jaar.
Ik hoop dat jullie samen met het bestuur deze uitdaging weer aan willen gaan zodat het een mooi en
vooral muzikaal jubileumjaar mag worden.
Albert

Contributie
Het bestuur wil de huidige contributiebedragen ook in 2019 in rekening brengen.
In het nieuwe jaar zijn de bedragen dus :
leden t/m 15 jaar
leden vanaf 16 jaar

€ 126,00 per jaar
€ 168,00 per jaar.

Voor een 9-tal leden is het blijkbaar moeilijk om de contributie 2018 tijdig te betalen, ondanks meerdere
verzoeken.
Mogelijk is een opdracht aan de bank voor periodieke overschrijving een oplossing en voorkomt dit
ergernis bij de penningmeester.

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

19.30 Kortgene

FEBRUARI

22

Algemene Ledenvergadering

allen

19.30

verkoop stroopwafels

allen

t.b.v. jubileumjaar

MAART
APRIL

MEI

voorjaarsvakantie 2/3 – 10/3
7

ABC reis - Antwerpen

27

koningsdag

ha / sb

12

Manhuistuin

ha

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

8

JULI

Wissenkerksedag

ha / llo / sb

meivakantie 27/4 – 5/5

11.30

onder voorbehoud

ha
llo / sb

laatste repetitie en afsluiting
voor de zomervakantie

zomervakantie 6/7 – 18/8

AUGUSTUS
SEPTEMBER 7 of 14

eilandelijk concert

ha
herfstvakantie 12 – 20

OKTOBER

26

oliebollen actie

30

concert Cadier en Keer

allen

NOVEMBER
ha

DECEMBER

kerstvakantie 21/12 – 5/1
kerstconcert

ha

Stroopwafelactie
In 2019 bestaat de vereniging 130 jaar. We willen dan een aantal mooie
activiteiten organiseren. Om deze te kunnen bekostigen hebben we o.a. een stroopwafelactie opgezet.
Bij deze actie vragen we aan alle leden van Apollo om stroopwafels aan familie, vrienden, collega’s en
alle anderen die van stroopwafels houden te verkopen. En vergeet niet dat je ze zelf natuurlijk ook kunt
kopen, doet het altijd goed als klein cadeautje aan iemand.
Eind januari of begin februari zal er een verkooplijst uitgedeeld worden aan iedereen. Hierop kunnen de
bestellingen worden ingevuld. Aan de hand van de verkopen zullen we de stroopwafels bestellen bij
Markus Stroopwafels. Een of twee weken later zullen de stroopwafels geleverd worden en kunnen ze
aan de kopers uitgedeeld worden.
Er volgt in januari nog een bericht over de exacte data, prijzen en andere nuttige informatie.
We hopen op een enthousiaste verkoop van heel veel lekkere stroopwafels, zodat we een mooie
opbrengst tegemoet kunnen zien.
Mocht je verdere vragen hebben, dan kun je bij mij terecht.
Namens de jubileumcommissie,
Gerard Vink

Onderhoud van je instrument
In geval van problemen met je instrument kun je contact opnemen met
Kim van der Maat 06-24678693 of kvdmaat@me.com

Onderhoudsvoorschrift dwarsfluit

Voordat de fluit in elkaar gezet wordt moet u
er zeker van zijn dat de verbindingstappen schoon zijn. Probeer bij het in elkaar zetten
zoveel mogelijk de kleppen te ontzien (i.v.m. eventueel verbuigen en ontregeld raken van
de kleppen).
Om er zeker van te zijn dat de binnenwand van de fluit niet gaat corroderen en de
polsters in goede conditie blijven, moet de fluit na het bespelen goed droog gemaakt
worden. Dat gaat als volgt: stop een schone doek met een punt door het oog van de
naaldwisser. Sla de doek over de punt en draai daarna de doek om de wisser heen.
Bij het droogmaken van het kopstuk mag de wisser de kopstukkurk niet doen
verschuiven, waardoor eventuele intonatieproblemen zouden kunnen ontstaan.
Het is noodzakelijk om d.m.v. de markeringskerf achter op de naaldwisser regelmatig
de afstelling van de kopstukkurk te controleren. Het streepje op de wisser moet precies
midden in het mondstukgat uitkomen. Is dat niet het geval dan kan dit d.m.v. de
stemknop links op het kopstuk gecorrigeerd worden.

Als de polsters nog een beetje vochtig zijn kunt u d.m.v. bijv. een vloeipapiertje het
vocht verwijderen:
Stop het vloeitje tussen klep & zitting, druk daarna voorzichtig de klep naar beneden en
trek het vloeitje er tussenuit. Dit 2 à 3 x herhalen.
Als laatste de fluit nog even met de zilverdoek afpoetsen.

Onderhoud verlengt de levensduur van uw instrument! Veel succes.

In geval van problemen met je instrument kun je contact opnemen met
Kim van der Maat 06-24678693 of kvdmaat@me.com

Onderhoudsvoorschrift klarinet
Het hout van de klarinet is zeer gevoelig voor temperatuurverschillen en daarom is, om scheuren te voorkomen,
het naleven van het onderstaande van groot belang.
Overdadige warmte, tocht en een te grote temperatuurswisseling kunnen nadelige
gevolgen hebben.
De klarinet bestaat uit vijf delen. (zie foto). Om het in elkaar zetten te
vergemakkelijken en de kurk op de uiteinden te ontzien, is het noodzakelijk dat deze
regelmatig wordt voorzien van tappenvet. Het kan wel eens gebeuren dat na verloop
van tijd (ondanks het tappenvet) de klarinet steeds moeilijker in- en uit elkaar gaat. De
reden hiervan is dat het hout zodanig is uitgezet dat de delen niet meer in elkaar
passen. Dit euvel dient beslist door een vakman opgeheven te worden.
Het in elkaar zetten van de klarinet gaat als volgt:
U neemt deel 3 in uw linkerhand en druk de brilkleppen neer (dit om verbuiging van de
Bb klep te voorkomen). Deel 2 pakt u met de rechterhand helemaal aan het einde, over
de kleppen, en schuift beide delen zachtjes maar stevig in elkaar. U moet goed opletten
dat de twee overbruggingskleppen recht tegenover elkaar komen te zitten.
Na het spelen wordt het instrument uit elkaar genomen en moet de binnenwand van
ieder onderdeel met een wisserdoek worden drooggemaakt. De kleppen moeten met
een droge zachte doek worden schoongewreven. Dit is om inwerking van
transpiratievocht op de kleppen te voorkomen.
Uw klarinetriet bergt u het best op in de zogenaamde reedguard, waarin het riet goed
vlak kan opdrogen, zodat de riettip niet gaat golven en de speelduur van het riet
aanmerkelijk verlengd wordt.

Onderhoud verlengt de levensduur van uw instrument! Veel succes.

In geval van problemen met je instrument kun je contact opnemen met Kim
van der Maat 06-24678693 of kvdmaat@me.com

Onderhoudsvoorschrift koperen
blaasinstrument
Voor dat u het instrument gaat bespelen dient u de ventielen te
oliën met ventielolie.
De ventielen dienen na het gebruik met een niet pluisbare doek
te worden gereinigd. Voor degene die dagelijks musiceren, is
éénmaal per week voldoende.
De pompen, boven en onderdeksel van de ventielen dienen
regelmatig schoongepoetst te worden en daarna weer met
tuning- slide cream zuinig te worden ingevet.
Het instrument moet eenmaal in de drie maanden inwendig
gereinigd worden d.m.v. warm water met een vloeibaar
reinigingsmiddel en een flexibele wisser. Hiervoor dienen eerst
de pompen en ventielen uit het instrument te worden
verwijderd. Men moet de pompen ook inwendig reinigen. Na de
schoonmaakbeurt is het belangrijk het instrument goed met
warm water na te spoelen, dit om er zeker van te zijn dat er
geen zeepresten achterblijven.
Ter bescherming van de verzilvering, vernikkeling of de laklaag,
moet het instrument na gebruik met een zachte doek worden
afgepoetst. Vooral die plaatsen waar het instrument met de
handen of speeksel in aanraking komt. Transpiratie en speeksel
tasten het materiaal erg aan. Voor personen met sterk
transpirerende handen is het aan te raden het instrument met
een doek vast te houden.

Voor eventueel “vastzittende” ventielen (of cilinders) boven- of
onderdeksels, pompen of mondstuk, mag beslist nooit gereedschap worden gebruikt. Vaak maakt u iets kapot
wat niet gebeurd zou zijn indien u dat door een vakman had laten doen. Uw mondstuk is een persoonlijk bezit.
Leen het nooit uit. Om krassen en inkepingen te voorkomen kunt u het mondstuk het beste opbergen in een
foedraaltje of in de speciale mondstukruimte in uw koffer. Om hygiënische en technische redenen dient het
regelmatig schoongemaakt te worden. De buitenkant met een poetsdoek of met water en zeep, de binnenkant
met een speciale wisser.
Maak zo min mogelijk gebruik van poetsmiddelen voor het reinigen van het uitwendige van het instrument. In
geen geval voor de ventielen! Deze dienen regelmatig met een vezelvrije doek te worden schoongemaakt.

Onderhoud verlengt de levensduur van uw instrument! Veel succes.

In geval van problemen met je instrument kun je contact opnemen met
Kim van der Maat 06-24678693 of kvdmaat@me.com

Onderhoudsvoorschrift saxofoon
Het in elkaar zetten van de saxofoon geschiedt als volgt:
Eerst wordt het mondstuk op de nek geplaatst. Om dit te vergemakkelijken dient regelmatig de mondstukkurk
met tappenvet te worden ingesmeerd. Daarna voorzichtig de nek op de
saxofoon, waarbij u goed moet opletten dat de octaafklep nergens tegenaan
stoot. Deze volgorde is belangrijk om verbuiging van de nek te voorkomen.
Na het bespelen dient de saxofoon met een speciaal daarvoor
bestemde wisser drooggemaakt te worden. Dit is een zeemleder lapje
met borsteltje aan een koord met een gewichtje. Eerst laat u het
gewichtje in de kelk zakken en daarna draait u het instrument
ondersteboven, zodat het gewichtje er aan de andere kant weer
uitkomt. Daarna trekt u langzaam het zeemlederen doekje en
borsteltje door de saxofoon (langzaam om er voor te zorgen dat het
vocht goed kan worden opgenomen). Dit herhaalt u zo’n 2 à 3 maal
totdat al het vocht is verwijderd. Daarna is het raadzaam een
padsaver in de sax te doen. Voor de nek kunt u een klarinet
wisserdoek gebruiken en vervolgens dezelfde procedure afhandelen.
Het mondstuk kunt u droogmaken met diezelfde doek.
Het mondstuk mag nooit op de nek blijven zitten wanneer de
saxofoon opgeborgen wordt, omdat anders de kurk geen gelegenheid
heeft terug uit te zetten waardoor na verloop van tijd het mondstuk,
óf muurvast óf te los komt te zitten.
Uw saxofoonrieten bergt u het beste op in een speciaal daarvoor
bestemde reedguard, waardoor het riet goed vlak kan opdrogen,
zodat de riettip niet gaat golven en de levensduur van het riet
aanmerkelijk verlengd wordt.
Om het plakken van de polsters op te heffen dient u regelmatig een schone zakdoek tussen klepzitting en
polster te schuiven, de klep op het gat te drukken en daarna voorzichtig de zakdoek er tussenuit te trekken
waardoor het vuil wordt verwijderd.
Alvorens de saxofoon in de koffer wordt opgeborgen moet hij uitwendig met een zachte doek worden
schoongewreven, omdat transpiratie en vocht het zilver, de nikkel of laklaag, kunnen aantasten.

Onderhoud verlengt de levensduur van uw instrument! Veel succes.

In geval van problemen met je instrument kun je contact opnemen met Kim
van der Maat 06-24678693 of kvdmaat@me.com

Onderhoudsvoorschrift trombone
Vóór het bespelen moet de schuif op de navolgende manier gesmeerd
worden.
Als u SLIDE-O-MIX voor het eerst gebruikt, doet u er goed aan
zowel de binnen- als de buitencoulisse van uw trombone grondig te
reinigen en vetvrij te maken.
1) Breng een flinke druppel vloeistof uit de kleine flacon op
de sokken van de binnencoulisse aan. 2) Vervolgens schuift u de
buitencoulisse op de binnencoulisse en haalt u deze enkele malen
heen en weer om de vloeistof over alle oppervlakken te verdelen. 3)
Laat enkele druppels uit de grote flacon van bovenaf langs de
binnencoulisse naar beneden lopen over een afstand van 10 tot 20 cm.
4) Wederom schuift u de buitencoulisse enige malen over de
binnencoulisse heen en weer.
5) Tot slot spuit u waternevel op de coulisse en haalt dit voor zover
dat nodig is.
Ter aanvulling op de SLIDE-O-MIX set bevelen wij u de handige SLIDEO-MIX waterspray- flacon aan.
De stempomp op de beker van de trombone dient regelmatig
afgepoetst en opnieuw ingevet te worden.
Het instrument moet eenmaal in de drie maanden inwendig gereinigd
worden d.m.v. warm water met een vloeibaar reinigingsmiddel en een
flexibele wisser. Hiervoor dienen eerst de pompen uit het instrument te
worden verwijderd. Men moet de pompen ook inwendig reinigen. Na
de schoonmaakbeurt is het belangrijk het instrument goed met warm
water na te spoelen, dit om er zeker van te zijn dat er geen zeepresten
achterblijven.
Uw mondstuk is een strikt persoonlijk bezit. Leen het niet uit. Om
krassen en inkepingen te voorkomen kunt u het mondstuk het beste
opbergen en een foedraaltje of in de speciale mondstukruimte in uw
koffer. Om hygiënische en technische redenen dient het regelmatig
schoongemaakt te worden. De buitenkant met een poetsdoek of met
water en zeep, echter de binnenkant met een speciale mondstuk
wisser.
Onderhoud verlengt de levensduur van uw instrument! Veel succes.

Verjaardagen

6
9
22
29

Lieke
Ursula
Kees
Anne

11 voorspelbare dingen die altijd gebeuren op een typisch Nederlandse verjaardag
1. Zonder HEMA geen verjaardag
Van de meest basic plastic slingers tot servetten, bordjes en kinderchampagne: alles komt er
vandaan.
2. Niemand komt uit onder het kopje koffie bij binnenkomst
Ook als je om negen uur ‘s avonds komt aankakken moet er éérst koffie in voordat je wijn mag.
3. Ook is er een schaal met augurken in salami, toastjes en kaas. Veel kaas
Dat allemaal nadat er een stuk slagroomtaart is geserveerd bij de koffie. Het laatste stukje schijnt
trouwens niemand lekker te vinden.
4. De familie is keurig opgesteld in een kring
Met in het midden die schaal eten, waar niemand iets vanaf wil pakken nadat hij één keer is
rondgegaan.
5. Dan waagt tóch iemand zich aan het smeren van een toastje
En zodra diegene vraagt of iemand anders er ook een wil, blijkt de hele kring uitgehongerd.

6. De ouderen zitten aan tafel
Waarop het meest fleurige (lees: lelijke) tafelkleed ligt.
7. Er wordt stiekem geroddeld over andere familieleden
Vooral over degenen die niet aanwezig zijn.
8. Dat ongemakkelijke moment waarop de taart naar binnen komt en iedereen begint te zingen
En je in één keer alle kaarsjes moet uitblazen en de hele familie je er net als iedere andere
verjaardag aan herinnert dat je dan een wens mag doen.
9. De eettafel is omgetoverd tot bar
‘Ik schenk één keer in, daarna mag je het zelf pakken’.
10. Ome Jan/Kees/Hans verlaat standaard iets te beschonken het huis
De enige die zijn drank ook daadwerkelijk zelf gepakt heeft.
11. In the end ben je als jarige de hele tijd in de weer met koffie, taart en de augurken met salami
Eén van de redenen waarom jarig zijn dus helemaal niet leuk is.

Jeugd Play-In 26 januari 2019
UITNODIGING Jeugd Play-In.
TIJD: 09:30 – 15:00 uur
Locatie: ‘t Heike, Julianastraat 3 te Heikant
Een hele dag lang met leeftijdsgenoten musiceren onder leiding van een topdirigent. Samen muziek
maken en andere muzikanten ontmoeten om vriendschappen te sluiten, en dat alles ook nog eens met
een lunch. Dat kan! Op verzoek van enkele verenigingen hebben wij Ivo Kouwenhoven bereid gevonden
om op zaterdag 26 januari 2019 een Jeugd Play-In te verzorgen in ’t Gemeenschapscentrum ’t Heike,
Julianastraat 3 te Heikant.
Speciaal voor deze dag is de Westerschelde tolvrij.
Wil je meedoen, ben je jonger dat 25 jaar en heb je minimaal A-niveau?
Inschrijfgeld is € 7,50 per persoon, lunch is inbegrepen.
Het inschrijfformulier is o.a. aan te vragen via secretariaat@apollowissenkerke.nl

♪♫♩♬♭♮♪♫♩♬♭♮♪♫♩♬♭♮♪♫♩♬♭♮♪♫♩♬♭♮♪♫♩♬♭♮♪♫♩♬♭♮♮♪♫♩♬♭♮♪♫♩♬♭♮♪♫♩♬♭♮♪♫

Beste allen,
Mede namens het LKCA vraag ik graag jullie aandacht voor een documentaire over een
theatervoorstelling die gemaakt is ter gelegenheid van het jubileum van de harmonie in Zundert. De
voorstelling ging over het actuele maatschappelijke vraagstuk hoe om te gaan met de vele nieuwkomers
in het dorp. De film laat die zoektocht erg mooi zien. Je ziet hoe de hechte band van de harmonie de
leden en het dorp heel veel brengt, maar je ziet ook de zoektocht van de harmonie om open te staan
voor de veranderingen in het dorp.
De film wordt op 4 en 5 januari uitgezonden op Omroep Brabant en is daarna ook online te zien op
Omroep Brabant en bij NPO2 Extra.
Zie het nieuwsbericht op de website van het LKCA: https://www.lkca.nl/nieuwsoverzicht/kijktip-watspeelt-er
De film is zeker een aanrader voor iedereen die begaan is met muziekverenigingen.
Met vriendelijke groeten,
Karin den Otter-Van der Velden

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

