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Colofon 
Bestuur: 

Voorzitter  Albert Sandee 

Vice-voorzitter      Arjen Kooman 

Secretaris  Kim van der Maat 

Penningmeester Kees de Smit 

Bestuurslid  Debbie Kapoen 

Bestuurslid  Leo van Nieuwenhuijze 

Bestuurslid  Willeke van Nieuwenhuijze 

 

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag: Lian van Nieuwenhuijze 

 

Muzikale leiding: 

Harmonie  Cathy Kotoun 

2e dirigent Richard Schroevers 

Steelband   Rinus Schuiling 

Leerlingenorkest Jan Spruit 

Samenspelgroep Jan Spruit 

Blokfluitgroep   Lian van Nieuwenhuijze 

 

Erelid: 

Kees Augustijn 

        

Secretariaat:      Secretariaat jeugdbestuur:  

Kim van der Maat      Sjoerd Slotema 
Bierweg 1C      Zandkreekstraat 2 

4424 EL Wemeldinge     4491 GN Wissenkerke 

secretariaat@apollowissenkerke.nl   sjoerd.slotema8@gmail.com     

 

Redactie "Even Uitblazen"  evenuitblazen@apollowissenkerke.nl 

 
Clubgebouw 
Harmonie, LLO en samenspeelgroep   Steelband 
De Pompweie      De Uitkomst 
Bernhardstraat 2A     Ooststraat 1 
4484 AN Kortgene     4491 EG Wissenkerke 
 
Bankrekeningnummer  Rabobank  Noord-Beveland NL88RABO0371404584 
 
website:  http://www.apollowissenkerke.nl 
facebook:  http://www.facebook.com/Apollowsk 

 

Wijzigen gegevens:  http://goo.gl/forms/eKFt5w6rSl 

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

 

Beëindiging lidmaatschap kan schriftelijk bij het bestuur. 



 
 
 
 

Van het bestuur 

 
 

 
 
Hallo allemaal, 
 
De repetities zijn weer begonnen en we gaan weer werken aan nieuwe stukken voor het jubileum concert 
en het kerstconcert. 
De muziekcommissie heeft weer een mooi programma samengesteld. 
Als ik de stukken zo eens bekeken heb zullen we flink moeten repeteren om alles er in te krijgen. Maar als 
iedereen na een welverdiende vakantie weer lekker naar de repetities komt moet dat zeker gaan lukken. 
Voor de klarinetsectie zal dat zeker aanpoten worden want door de ziekte van Anita zal het voor Jaco 
moeilijk worden om te komen naar de repetities en de groep is al niet al te groot. 
Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat jullie allemaal de schouders er onder zetten om de komende 
concerten tot een succes te maken. 
Verder wil ik allen die te kampen hebben met ziekte waarvan een paar zeer ernstig, heel veel sterkte 
wensen. 
 
Albert 
 
 

  



 
 
 
 

Jaarprogramma 2019 
 

 
SEPTEMBER      

 15 Ride for the Roses SB Nisse  

 17 bestuursvergadering bestuur  19.45 Wissenkerke  

 29 workshop allen Stadsweide K’gene  

      

OKTOBER     herfstvakantie 12 – 20 okt 
LLO geen repetitie 

 5 & 6 kustmarathon SB   

 12 optreden Wissenkerke SB Wissenkerke  

 15 bestuursvergadering bestuur  19.45 Wissenkerke  

 26 oliebollen actie allen W’kerke/K’land/Gsd  

      

NOVEMBER      

 8 & 9 jubileumconcert allen Wissenkerke  

 19 bestuursvergadering bestuur  19.45 Wissenkerke  

 24 medewerking kerkdienst ensemble 09.30 Wissenkerke  

DECEMBER     kerstvakantie 21/12 – 5/1 
LLO geen repetitie 

 13 kerstcollecte allen Wissenkerke  

 13-15 jeugdstudieweekend 14-23 jaar Domburg Zeeuwse Muziekbond 

 17 bestuursvergadering bestuur  19.45 Wissenkerke  

 21 kerstconcert ha   

 24 begeleiding kerstnachtdienst llo Wissenkerke  

 24 begeleiding kerstnachtdienst ensemble Kamperland  

 

 
 
 
 
 
   



 
 
 
 

 

Verjaardagen 

 

 

 

 

1 Corina 

1 Richard 

2 Evelien 

12 Floor 

16 Lenneke 

17 Petra 

19 Hans 

19 Colin 

27 Cathy 

29 Leanne 

30 Jaco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledennieuws 

 
 

Soms gaat er wel eens iets mis met vermeldingen in het clubblad. Helaas was er nog niet gemeld dat Hans 
de trombone sectie is komen versterken. In het verleden is Hans al diverse malen ingevallen, als muzikant 
en als dirigent. Dit invallen is Hans zo goed bevallen dat hij besloot lid te worden.  
 
 
Helaas hebben we ook weer een afmelding. Aimee heeft haar lidmaatschap opgezegd. Aimee speelde in 
het leerlingenorkest. 
 
 
Na de vakantie is Anneke het leerlingenorkest komen versterken. Anneke speelt bugel. We wensen je veel 
succes en speelplezier. 

  



 
 
 
 

Sleutelrol amateurmuziek bij viering 75 jaar vrijheid 
 
 
Nederland herdenkt de komende maanden het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Overal in het 
land vieren  we dat we 75 jaar in vrijheid leven. Bij vrijwel alle festiviteiten nemen de amateurmuziek-
verenigingen een sleutelrol voor hun rekening. 
 
Op 12 september is het 75 jaar geleden dat de eerste Amerikaanse militairen in het Limburgse Mesch de 
Nederlandse grens overkwamen. Met de bevrijding van het eerste dorp in Nederland werd de weg naar 
vrijheid ingezet. Twee dagen later wist de 30e Infanteriedivisie Old Hickory Maastricht te bereiken. 
Daarmee werd ook de eerste Nederlandse stad bevrijd. Het begin van een periode van vrijheid die 
inmiddels 75 jaar duurt. Bij dat feit wordt in 2019 en 2020 in heel Nederland stilgestaan. In het besef dat 
75 jaar na de Tweede Wereldoorlog vrijheid nog steeds een kwetsbaar begrip is en we samen 
verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. 
 
Herdenkingen 
Bij de talloze herdenkingen en vieringen die de komende maanden overal in het land plaatsvinden, laat de 
amateurmuzieksector zich nadrukkelijk van zijn sterkste zijde zien. Bij de redactie van KNMO Klankwijzer 
stromen de activiteiten waarbij amateurverenigingen zijn betrokken binnen. Variërend van het opluisteren 
van een herdenking tot avondvullende concerten en theaterprogramma’s. In een aantal gevallen gaan 
deze activiteiten gepaard met educatieve projecten op scholen. Soms zijn vanuit verenigingen en bonden 
compositieopdrachten verstrekt om de thema’s vrede, vrijheid en verbondenheid voor verschillende 
orkestbezettingen in noten vast te leggen. Hoe sober en sfeerloos zouden al die herdenkingen en 
festiviteiten niet voorbijgaan als de amateurmuzieksector niet de maatschappelijke verantwoording  
voelde om hier een steentje aan bij te dragen. 
 
Cultuurparticipatie 
Ja, minister Ingrid van Engelshoven (OCW) heeft het prima gezien. In haar cultuurnota Cultuur voor Ie- 
dereen onderkent ze de verbindende waarde van cultuurparticipatie en het belang van gelijke kansen 
daarbij. Ook onderstreept ze de kracht en potentie van amateurverenigingen in verbinding met zorg en  
sociaal werk. Ze wil het verenigingsleven hiervoor belonen met een programma dat initiatieven van ge- 
meenten en provincies ondersteunt. Een erkenning van de inzet van de vele orkesten en koren in ons land.  
Toch zijn er nog altijd gemeenten in Nederland die amateurmuziekverenigingen onder hetzelfde subsidie- 
regime scharen als het genootschap van koddige knaagdierhouders en het gilde ter bevordering van het  
beoefenen van de bonsaikunst. Hobby’s waar helemaal niets mis is maar die als het gaat om de 
verbindende en maatschappelijke waarde toch op een ander level opereren dan muziekverenigingen.   
 
Ondersteuning 
Naar aanleiding van de cultuurnota riepen KNMO en Koornetwerk Nederland de minister gezamenlijk  
op tot meer structurele en concrete ondersteuning van het verenigingsleven. Wellicht dat de prominente  
rol van de amateurmuziek bij de activiteiten rond de viering van 75 jaar vrijheid de minister stimuleert  
deze oproep ter harte te nemen.  



 
 
 
 

Sw!ng-!nn 2019 in teken van musical en film 
 
Muzikanten uit hafabra-orkesten, showbands en bigbands kunnen zich weer inschrijven voor deelname 
aan de Sw!ng-!nn, de play-in lichte muziek voor alle leeftijden. De editie van 2019 staat in het teken van 
Musical & Movie en wordt gehouden op zondag 27 oktober in Rozenburg. Dirigent/arrrangeur/uitgever 
Henk Ummels uit Enkhuizen selecteerde en gevarieerde setlist aan film- en musicalmuziek.  

De te spelen werken zijn o.a.: Bella Ciao (tune Netflixserie Casa del Papel, première nieuw arrangement!), 
Love Boat (soundtrack TV serie), Suite Forrest Gump (medley filmmuziek), The Thrift Shop (met solo-
improvisaties). 

De Sw!ng-!nn is te gast in muziektheater De Ontmoeting in Rozenburg, onder de rook van Rotterdam en 
gaat om 10 uur van start.  
Rond 16.15 uur is er een gratis toegankelijk slotconcert voor publiek. Aanmelding voor deelname verloopt 
via de website www.swinginn.info.  
Elke deelnemer ontvangt zijn/haar bladmuziek vooraf per mail. 

 

 

 

Dagprogramma Swing-inn 2019 

Het programma van de Jubileum Sw!ng-!nn, de play-in lichte muziek “Musical and Movie”o.l.v. Henk 

Ummels op 27 oktober in Rozenburg ziet er als volgt uit:  

9.30 uur: deelnemers checken in, en pakken hun instrument, bladmuziek en muziekstander uit en zoeken 

hun plek in het Sw!ng-!nn orkest op.  

10.00 uur: de organisatie verwelkomt alle deelnemers, aansluitend start Henk Ummels de play-in.  

11.15 uur: Er is een korte koffie/theepauze en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

11.30 uur: Vervolg play-in. 

13.00 uur: Er is een lunchpauze (eigen lunch of deelname lunchbuffet) en gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten. 

13.45 uur: Vervolg play-in.  

15.00 uur: Er is een korte koffie/theepauze en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

15.15 uur: Vervolg play-in.  

plm. 16.30 uur: Slotpresentatie van het Sw!ng-!nn orkest o.l.v. Henk Ummels. Publiek is welkom, gratis 

entree! 

plm. 17.00 uur einde Swing-inn 

http://www.swinginn.info/
https://swinginn.info/artistiek-leider-swing-inn-2019/
https://swinginn.info/artistiek-leider-swing-inn-2019/
https://swinginn.info/locatie-swing-inn-2019/
http://www.buroreprise.nl/


 
 
 
 

Tatiana Koleva 
bewijst: de ene ping 
op de triangel is echt 
de andere niet 

 
Over de treurige triangel worden vaak grappen 
gemaakt, de een nog flauwer dan de ander. Maar de ene ping op het metalen driehoekje is echt de andere 
niet. Aan dit kneusje van de slagwerkafdeling in een symfonieorkest, ook te vinden in menige kleuterklas, 
kleven onvermoede mogelijkheden. 
Zoveel werd vrijdagavond duidelijk in het Groningse Prins Claus Conservatorium tijdens een concert met 
als titel ‘Ode: How to play the triangle’. Het concert was een animerend en interactief onderdeel van het 
Peter de Grote Festival, een kamermuziektiendaagse die zich elke zomer afspeelt op karakteristieke 
locaties in Noord-Nederland. 
 
Lofzang 
De titel verried al dat we een lofzang zouden krijgen op dat in een gelijkzijdige driehoek gebogen staafje, 
alsmede onderricht in hoe zo’n ding goed te bespelen. Ruim een uur voor aanvang was er zelfs een 
workshop voor geïnteresseerden, die zich onder professionele begeleiding konden voorbereiden op de 
dingen die komen gingen. Die lokale talenten hadden dus een voorsprong toen we tijdens het concert 
allemaal een triangel in handen kregen geduwd, en onder leiding van marimbaspeler en componist Tatiana 
Koleva naar hartelust mochten meppen. 
Op het podium stond een stellage met daarop plaats voor vijf slagwerkers. Er hingen vijftien triangels aan 
en helemaal vooraan stond een bouwsel waaraan nog eens vijf enorme triangels bungelden. De grootste 
had drie zijden van ruim één meter. Daarop leefden Koleva en de leden van de Youth Percussion Pool zich 
uit tijdens David Dramms intrigerende stuk ‘Scaffolds & Triangles’. In die compositie bleek al in hoeveel 
verschillende kleuren zo’n triangeltik kan verschieten. 
 
Opmars 
Sinds Franz Liszt de triangel in het derde deel van zijn Eerste pianoconcert promoveerde tot solo-
instrument is het via symfonieën van Brahms en Dvorák aan een emancipatoire opmars begonnen. 
Hedendaagse componisten, verzot op slagwerk, hielpen de triangel verder. Koleva vroeg Amerikaanse 
componisten die in Nederland wonen om stukken te schrijven voor een programma met Bernsteins ‘West 
Side Story’ als uitgangspunt, en het resultaat was bijzonder. De triangel zelf speelde niet altijd een 
hoofdrol, maar was ook symbolisch als underdog aanwezig. Zoals in Vanessa Lanns pakkende ‘I’m 
Migration’, waarin uiteindelijk zes slagwerkers met twaalf stokken zich verdringen (vol is vol) rond één veel 
te krappe xylofoon. 
Uitsmijter was Koleva’s swingende bewerking ‘On the West Side Story’, waarin al die marimba’s 
onvermoede klanken produceerden.  
Peter de Grote Festival, t/m 27 juli: peterdegrotefestival.nl. ‘How to play the triangle’, nog te horen op 
Grachtenfestival Amsterdam (18/8), November Music Den Bosch (3/11), De Doelen Rotterdam (8/11) en 
Bimhuis Amsterdam (24/11). 

Bron: www.trouw.nl 
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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 

 

 

 

 

 

Korte achterweg 24 

4458 BG 's-Heer Arendskerke 

Tel:  0113 - 561430 

Groene Weegje 19 - 25 

4301 RN Zierikzee 

Tel: 0111 - 415455 

 

Fietswinkel Kamperland 

Nieuwe Achterweg 1A 

4493 AD Kamperland 

Tel: 0113 - 371327 

 

Ruiterplaatweg 2B 

4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 371234 

 
Steeweg 50 

4401 AR  Yerseke 

Tel: 0113 - 572343 

Soelekerkestraat 9 

4493 BS Kamperland 

Tel: 0113 - 372268 

 

 

 

 

 

Voorstraat 17 

4491 EV Wissenkerke 

Tel: 0113 - 371324 

Pearyweg 23 

4462 GT Goes 

Tel: 0113 - 220640 

 

 

 

St. Felixweg 2 

4493 ZG Kamperland 

Tel: 0113 - 371553 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI59SaxbvNAhWMC8AKHaHZAlAQjRwIBw&url=http://fietswinkelkamperland.nl/fietsen/&psig=AFQjCNHYcSJVhj-rdCm8BtnDmeDuNHyGzA&ust=1466681679424916


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tuin & groenbeheer Van der 

Maas 

Noordweg 3 

4494 NG Geersdijk 

Tel: 06 - 55816548 

 

 

Ruiterplaatweg 15 

4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 371645 

 

 

 

Sandee Hoveniers BV 

Noordstraat 1A 

4493 AE Kamperland 

Tel: 0113 - 745801 

 

Noordstraat 42 

4493 AH Kamperland 

Tel: 0113 - 371624 

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 

mailto:penningmeester@apollowissenkerke.nl

