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Van het bestuur
Jubileumconcert
Momenteel zijn we aan het repeteren voor de concerten op 8 en 9 november as in verband met ons 130jarig bestaan. Helaas laat de opkomst op de repetities te wensen over. Hopelijk wordt dit beter op de 5
repetities die nog volgen.

Kustmarathon
De steelband treedt weer op tijdens de Kustmarathon op 5 en 6 oktober as. op de Veersedam bij
strandpaviljoen View.

Bier-festival
De steelband werkt ook mee aan het Bier-Muziekfestival in Wissenkerke op 12 oktober as. vanaf 16.00 uur.

Donaties
De brieven voor de donaties 2019 zijn verzonden. Als iedereen zijn of haar donatie overmaakt kunnen we
een bedrag van € 2640,00 tegemoet zien. Helaas is dit niet het geval omdat personen die zich aanmelden
als donateur vervolgens na herhaaldelijke verzoeken niet betalen. Bijzonder !

Leerlingen
Van onze vereniging volgen 16 leerlingen lessen op de Zeeuwse Muziekschool. Bes-bas 1,
hobo 1, klarinet 3, dwarsfluit 3, saxofoon 3, trompet 2 en slagwerk 3.

HA-FA-BRA -samenwerking Noord-Beveland
Op zondag 29 september jl is er door een deel van de leden van de 3 Noord-Bevelandse
muziekverenigingen in Colijnsplaat gerepeteerd op het door Albert-John Vervorst gecomponeerde werk :
Sancti Bavonis Insula. Zaterdag 4 juli 2020 is de wereldpremière.

Overleg met de leden
In de komende weken zullen de gesprekken met de leden worden gehouden. De leden die zich hiervoor
hebben opgegeven kunnen een uitnodiging hiervoor tegemoet zien.

Kees de Smit
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Ledennieuws
Opleidingen
Eind vorig schooljaar is de gehele blokfluitgroep doorgestroomd naar de Zeeuwse Muziekschool.
Mees
Isa
Carlijn
Sarah

slagwerk
klarinet
trompet
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Geslaagd voor de Zeeuwse Muziekschool
Annabel
Floor

A diploma klarinet
B diploma klarinet

Na de herfstvakantie wordt er een begin gemaakt met de opleiding voor de aller jongsten.
Volgende week gaan de briefjes naar de leerlingen van groep 3 en 4 op CBS “De Kamperschouw” te
Kamperland en OBS “De Vliete “ te Wissenkerke.

Schoolproject “Het hele Eiland speelt”
Begin september zijn de eerste lessen weer gestart op CBS “De Kamperschouw” te Kamperland en OBS
“De Vliete “ te Wissenkerke.
De samenstelling van het begeleidingsteam namens Muziekvereniging Apollo is enigszins gewijzigd van
wege het feit dat Hans Jager niet altijd op Noord Beveland vertoeft. Ursula Bouwmeester heeft zijn taak
overgenomen en vormt samen met Adrie Kouwer een tandem.
Het docenten korps is op Wissenkerke ook gewijzigd. De klarinet/saxofoon lessen worden verzorgd door
Marieke Luteijn , de koperlessen door Anton Kempe en de fluit sectie door Elsemieke Markwat.
Zij is tevens de opvolger van Jan Spruit voor het ensemble spel.
Jan heeft aangegeven dat hij niet meer beschikbaar is omdat zijn vrouw een fulltime baan heeft aan
genomen per 1 oktober.
In totaal zijn er 45 instrumenten uitgedeeld en zijn de leerlingen enthousiast begonnen.
Het arsenaal aan instrumenten bestaat uit 8 trompetten, 4 trombones, 6 klarinetten, 10 dwarsfluiten, 6
saxofoons, 3 hoorns, 8 slagwerkers en 1 gitarist.

Op 3 september is Jorrit geboren. Jorrit is de zoon van Gerard en Rianne Vink.
Van harte gefeliciteerd en veel geluk gewenst.

RABOClubsupport
Voorheen Rabobank Clubkas Actie

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is geweest kun je ook dit jaar weer stemmen op onze vereniging. Als je lid
bent van de Rabobank heb je daarvoor op 27 september van de Rabobank per mail een persoonlijke
stemcode ontvangen. Het uitbrengen van de stemmen kan gebeuren in de periode van vrijdag 27
september tot en met vrijdag 11 oktober. Dit kan alleen online.
Elke stem levert de vereniging geld op. De bank heeft hiervoor € 165.000,00 beschikbaar. Je mag in totaal 5
stemmen uitbrengen maar niet meer dan 2 op één vereniging. De overige 3 stemmen kun je dan dus naar
keuze geven aan 2 of 3 andere verenigingen. Met de bijdrage aan de vereniging worden activiteiten betaald
voor de jeugd welke worden georganiseerd door het jeugdbestuur.

Kom dus in actie voor de RABOCLUBSUPPORT!

Uit de media
Muziekverenigingen jubileumconcert
Ze staan samen voor 390 jaar muziek op Noord-Beveland. Daarom werken harmonie Apollo
(Wissenkerke), fanfare EMM (Kortgene) en brassband Wilhelmina uit Colijnsplaat samen aan iets unieks:
een gezamenlijk concert op een bijzondere locatie.
Het concert vindt in 2020 plaats. En er is voor deze speciale gelegenheid een stuk gecomponeerd. “Het
draagt de titel Sancti Bavonis Insula (Sint Baafs eiland)”, vertelt EMM-voorzitter Stephan van Belzen. “Het
geeft de ontstaansgeschiedenis weer van Noord-Beveland en markeert bijzondere gebeurtenissen door de
jaren heen”.
Het is dus een geschiedenisles, zo vertelt Van Belzen.”Componist-arrangeur en dirigent Albert-John
Vervorst neemt de luisteraars mee vanaf het begin, toen er alleen nog water was. Spannende passages
vertellen ook het verhaal van de Sint-Felix- én de Allerheiligenvloed, zo rond 1532. Maar ook de Franse
revolutie en de Waters- noodramp van 1953 zijn muzikaal in het stuk verweven”.
De drie Noord-Bevelandse muziekverenigingen vieren allemaal een jubileum. Brassband Wilhelmina
bestond weliswaar in 2018 al 120 jaar, maar de andere twee verenigingen hebben dit jaar een jubileum.
Harmonie Apollo viert haar 130ste verjaardag en de koninklijke muziekvereniging EMM wordt zelfs al 140
jaar.
Koppen bij elkaar
Reden voor de drie besturen om de koppen bij elkaar te steken. Afgelopen jaar zette een commissie,
bestaande uit leden van de drie verenigingen, alle voorbereidingen in gang. Er werd groots gedacht: een
speciaal gecomponeerd stuk en een gezamenlijk jubileumconcert op een bijzondere locatie. Wat die
locatie is, laat Van Belzen (namens de commissie) nog even een verrassing blijven. Maar voor we van het
concert kunnen gaan genieten, komen de drie verenigingen eerst aanstaande zondag 29 september bij
elkaar in dorpshuis De Brug in Colijnsplaat voor een speciale repetitie. “Als alle stoelen bezet zijn, zullen
ruim 120 muzikanten hun partijtje wegspelen”, aldus Van Belzen.
Na de repetitie zal componist Vervorst het stuk officieel uitreiken aan de drie voorzitters van de
verenigingen.

“Vervolgens gaan de verenigingen onder leiding van hun eigen dirigenten (Dick Boers, Cathy Kotoun en
Gert van der Weide) verder werken aan de verfraaiing ervan. Naast Sancti Bavonis Insula zal er overigens
een divers repertoire worden samengesteld waarmee alle verenigingen het beste van zichzelf zullen laten
horen”.
De commissie lijkt alles dus al helemaal voor elkaar te hebben. Van Belzen: “Nou, op één dingetje na dan.
We zoeken nog een beschermheer voor het muziekstuk. Een sponsor dus eigenlijk. We hopen op één of

meerdere particulieren. Of een groot bedrijf dat het stuk voor de verenigingen wil aankopen. Als dat lukt
hebben we een uniek werk voor een unieke gelegenheid”.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via hafabranoordbeveland@gmail.com of telefonisch via
06-27910342.
bron: PZC 27-9-2019

VRNL: STEPHAN VAN BELZEN (KONINKLIJKE MUZIEKVERENIGING EENDRACHT MAAKT MACHT), ARJEN KOOMAN (HARMONIE APOLLO WISSEKERKE) EN
KRIJN TAZELAAR VAN BRASSBAND WILHELMINA UIT COLIJNSPLAAT WERKEN AAN EEN GEZAMENLIJK CONCERT VAN DE DRIE VERENIGINGEN. FOTO
MARCELE DAVIDSE

Op 29 september was de eerste gezamenlijke repetitie. De verteller was hier ook bij aanwezig, zodat we
het gehele stuk, muziek en verhaal bij elkaar gerepeteerd hebben. Het belooft een mooi geheel te worden.

Namens Apollo neemt Albert de partituur in ontvangst

Er werd zondag met ong. 70 muzikanten gerepeteerd

Senioren Orkest Zeeland een orkest met toekomst
Ons orkest vindt zijn oorsprong in 1980 (volgend jaar vieren wij dus het 40 jarig jubileum tijdens een
concerttour door de provincie) en is opgericht om de oudere muzikanten van Zeeland de mogelijkheid te
bieden om met generatiegenoten hun hobby, het gezamenlijk maken van blaasmuziek, uit te kunnen
oefenen. De muzikanten hebben over het algemeen hun werkzame leven afgesloten en zijn daardoor in de
gelegenheid om overdag op doordeweekse dagen te repeteren en concerten te geven.
Allemaal zijn het muzikanten die al hun hele leven in diverse muziekverenigingen in Zeeland hun steentje
hebben bijgedragen en de meeste zijn daarin nog steeds actief.
De leden komen uit alle delen van Zeeland en zijn elke dinsdagmiddag van 13.45 tot 15.45 uur te vinden in
gebouw “Dickwale” aan de Dijkwelseweg 1d te Kapelle.
Het orkest staat onder de muzikale leiding van dirigent Tonny de Jong .
Het Seniorenorkest Zeeland treedt regelmatig op in allerlei verzorgingshuizen, bij activiteiten van
ouderenorganisaties en bij verschillende door ondernemers georganiseerde activiteiten maar ook
monumentendag etc.
Van Breskens tot Hulst, van Vlissingen tot Rilland, van Haamstede tot Bruinisse, door heel Zeeland laat het
orkest zich horen.
Bent u ook muzikant en in het bezit van een eigen instrument en hebt u de leeftijd van 55 jaar bereikt dan
bent u van harte welkom om plaats te nemen in het orkest. Kom een keer kijken en luisteren of neem
contact op met ons:

Karel van Boven – voorzitter

06 53576307

Gerard de Punder – secretaris

0113 220744

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

