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Van het bestuur
De maand oktober is weer voorbij gevlogen. De steelband heeft weer meerdere optredens gegeven en we
hebben ook weer onze jaarlijkse oliebollenactie gehad. Met de hulp van jullie allen is een bedrag van 2050
euro opgehaald. Hier gaan nog enkel de kosten van de olie af. Een super opbrengst en hiervoor wil ik een
ieder die geholpen heeft dan ook hartelijk bedanken!
De komende maand staat in het teken van onze jubileumconcerten waar de jubileumcommissieleden
achter de schermen hard voor aan het werk zijn geweest. Met zijn allen kunnen we deze avonden weer tot
een daverend succes maken. Heb je je nog niet opgegeven om te helpen tijdens de avonden doe dit dan
alsnog bij één van de commissieleden, want vele handen maken licht werk.
Zoals jullie allemaal weten dragen we tijdens optredens altijd ons uniform. Ik wil jullie via deze weg nog
even wijzen op de kledingvoorschriften die hierbij horen. Naast het uniform wat iedereen draagt dient
iedereen zwarte sokken/kousen te dragen en zwarte schoenen. Mocht er iets mis zijn met het uniform
breng mij hier dan tijdig van op de hoogte zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.
Ik wens jullie allemaal een fijne muzikale maand!
Namens het bestuur,
Willeke van Nieuwenhuijze

Oliebollenactie
De verkoop van de oliebollen op 26 oktober j.l. heeft een brutoopbrengst opgeleverd van € 2050,00. Weer een geslaagde actie
dus.
We bedanken:
- Zeelandia voor het beschikbaar stellen van de grondstoffen (mix
etc)
- Verscentrum Sandee voor het beschikbaar stellen van de
baklocatie en
- de leden die actief zijn geweest met bakken, inpakken en
verkopen.

RABO ClubSupport
Deze actie van de Rabobank heeft onze vereniging een bedrag
opgeleverd van € 1074,01. Een prachtig bedrag.
We bedanken de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland en iedereen
die op ons heeft gestemd.

Contributies
Van 8 leden hebben wij de contributie tot en met het 3e
kwartaal 2019 nog niet ontvangen. Hierbij het verzoek om nu
te betalen.

Jaarprogramma 2019
NOVEMBER
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jubileumconcert
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19

hoe laat
19.00
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14.00

bestuursvergadering

bestuur

19.45

23

intocht Sinterklaas

ha + sb

10.30

24

medewerking kerkdienst

ensemble

09.30

DECEMBER

kerstvakantie 21/12 – 5/1
LLO geen repetitie
13

kerstcollecte Wissenkerke

allen

19.00

13-15

jeugdstudieweekend

14-23 jaar

Zeeuwse Muziekbond

17

bestuursvergadering
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19.45
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20.00

24

begeleiding kerstnachtdienst W’kerke

llo

21.00

24

begeleiding kerstnachtdienst K’land

ensemble

21.00

Van de redactie
In verband met vakantie zal het volgende clubblad eerder verschijnen. Dit zal rond 21 – 23 november zijn.
Heb je info voor in het clubblad van december, dan graag voor 20 november mailen naar:
evenuitblazen@apollowissenkerke.nl

Verjaardagen
1
7
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19
21
21
27
28
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Rinus
Viona
Vivian
Mees
Eefke
Tijs
Anne
Annabel

Uit de media
Muziekvereniging Apollo geeft een groot muzikaal feest

Dit jaar bestaat Muziekvereniging Apollo uit Wissenkerke honderddertig jaar en dat is reden voor
een groot muzikaal feest. Op 8 en 9 november nodigt Apollo u uit om dit feest mee te komen
vieren in Zaal onder de Toren aan de Voorstraat 20, in Wissenkerke.
Apollo heeft haar verjaardag uitbundig en internationaal gevierd met twee concerten in Antwerpen
en Berlijn, maar nu is het tijd om terug te gaan naar de roots; het eigen vertrouwde dorp
Wissenkerke op Noord-Beveland, waar het honderddertig jaar geleden allemaal begon.
Kunstwerk
Apollo had een speciale verjaardagswens; een antwoord op de vraag wat het is dat Apollo met
haar muziek teweeg brengt bij de mensen. Wat is het dat Apollo raakt bij haar publiek? Het moest
een kunstwerk worden, gemaakt door alle luisteraars die ooit bij de concerten van Apollo waren en
alle muzikanten die nu meespelen of ooit meespeelden. Het kunstwerk begon klein, een
eenvoudig raamwerk geïnspireerd op de met duizenden liefdesbriefjes in de muur van het Huis
van Julia in Verona. Het kunstwerk is vanuit Noord-Beveland mee op reis gegaan naar Antwerpen
en Berlijn en is inmiddels al aardig gevuld met heel veel kleine briefjes. Dit kunstwerk zal voor
altijd een herinnering zijn aan de honderddertigste verjaardag van muziekvereniging Apollo uit
Wissenkerke, Noord-Beveland.
Raken met muziek
Het doel van Apollo is nog altijd om mensen te raken met muziek! Op het verjaardagsfeest van
Apollo zullen alle onderdelen de muziekvereniging optreden. Voor de pauze zal de steelband
samen met het leerlingenorkest te horen zijn. U kunt dan onder andere luisteren naar werken als
Mamma Mia en Disney Blockbusters.
Na de pauze speelt het harmonieorkest onder leiding van haar dirigent Cathy Kotoun. Hun
programma is veelzijdig maar bovenal is het een typisch 'raak' programma, zoals steeds gewend.
Wat kost een kaartje?
De avond start om 19.30 uur en de toegang is 7,50 euro inclusief een lot. Kinderen tot 12 jaar
betalen 3,50 euro entree.
Reserveren
Wilt u zeker zijn van een kaartje en wilt u deze muzikale avond niet missen dan kunt u nu alvast
reserveren via www.apollowissenkerke.nl of via reserveren@apollowissenkerke.nl of telefonisch
na 18.00 uur op het telefoonnummer 0113-372588.
www.apollowissenkerke.nl
Bron: www.de-bevelander.nl

LA FANCIULLA DEL WEST
OVER DE OPERA
Puccini, die altijd een zwak had voor de nieuwste technische snufjes, werd ook zeer gefascineerd door de
‘nieuwe wereld’ en alle vernieuwingsmogelijkheden die deze hem zou kunnen bieden. Het lag dan ook
voor de hand dat hij ooit een opera op Amerikaans grondgebied zou situeren. Alle vernieuwingsdrang ten
spijt wordt in de eerste ‘wildwest-opera’ niettemin de aloude driehoeksverhouding ten tonele gevoerd van
één vrouw tussen twee mannen: de één een charismatische misdadiger en de ander een corrupte hoeder
van de wet. In een reeks genrescènes schetst de componist een contrastrijk beeld vol uiterlijke hardheid en
emotionele diepgang, waarbij de zangstijl overwegend declamatorisch is. Met de redding van de gangster
door een vrouw die zich weliswaar in een mannenwereld staande houdt maar vooralsnog ongekust is, en
hun gezamenlijke weg naar de vrijheid besluit de opera welhaast als een onvervalste Hollywoodfilm: het
happy end betekent de definitieve vlucht in de illusie.

HET VERHAAL
I
Californië, ten tijde van de goudkoorts. Gouddelvers verzamelen zich in de Polka Saloon van Minnie.
Ashby, een agent van de onderneming Wells Fargo, vertelt aan sheriff Jack Rance dat hij de bandiet
Ramerrez op het spoor is. Rance en Sonora maken ruzie omdat ze allebei verliefd zijn op Minnie. Zij roept
hen tot de orde en begint met de Bijbelles, die ze de gouddelvers regelmatig geeft. Ashby krijgt een brief
van Nina Micheltorena, een ex-minnares van Ramerrez: zij weet waar deze zich ophoudt.

II
Minnie heeft Johnson uitgenodigd in haar hut te komen eten. Als hij daarna wil vertrekken, dwingt een
sneeuwstorm hem te blijven slapen. Rance, Ashby en anderen kloppen aan: ze hebben ontdekt dat
Johnson in werkelijkheid Ramerrez is. Minnie verstopt hem en stuurt zijn achtervolgers weg. Ze is woedend
omdat de bedrieger haar gekust heeft. Johnson gaat weg maar keert al snel terug, gewond door een schot.
Vlak voordat Rance het huis komt doorzoeken, weet Minnie Johnson op de zolder te verbergen. Net als de
sheriff wil gaan, valt er door het plafond een druppel bloed op zijn hand; hij beveelt Johnson naar beneden
te komen. Minnie daagt Rance uit voor een partijtje poker: als hij wint, zal ze met de sheriff trouwen en is

de bandiet ten dode opgeschreven, in het andere geval is Johnson de hare. Tijdens het spelen doet Minnie
alsof ze flauwvalt en verwisselt haar kaarten zodat zij wint.
III
Sonora en zijn vrienden hebben Johnson toch gevangengenomen; hij zal worden opgehangen. Johnson
heeft een laatste wens: Minnie moet denken dat hij ver weg is, en zijn leven heeft gebeterd. Vlak voor zijn
executie komt Minnie voor zijn leven pleiten. Als Rance hier niet op ingaat, trekt ze haar pistool en dreigt
Johnson en zichzelf te doden als ze haar zin niet krijgt. Hierover zijn de mannen verdeeld, maar Sonora's
standpunt geeft de doorslag: Minnie en Johnson zijn vrij om te gaan.

Bron: www.operaballet.nl

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

