"Even Uitblazen"

jaargang 35 | editie 5
mei 2014

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

Albert Sandee
Hans Jager
Arjen Kooman
Kees de Smit
Leo van Nieuwenhuijze
Ria Vink
Jolanda Wisse

Muzikale leiding:
Harmonie
Steelband
Leerlingenorkest
Samenspelgroep
Blokfluitgroep

Cathy Kotoun
Rinus Schuiling
Jan Spruit
Jan Spruit
Lian van Nieuwenhuijze

Ereleden:
Kees Augustijn en Hoogstrate
Secretariaat:
Monsterweg 6
4454 AB Borssele
secretariaat@apollowissenkerke.nl

Redactie adres Even Uitblazen:
Burg. P. Wissestraat 12A
4494 NS Geersdijk
evenuitblazen@apollowissenkerke.nl

Clubgebouw "De Uitkomst"
Ooststraat 1
Wissenkerke
06-57178395

Bankrekeningnummer
Rabobank Noord-Beveland
NL88RABO0371404584

website:
online fotoalbum:
facebook:

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

Beëindiging lidmaatschap kan schriftelijk bij het bestuur.

Van het bestuur

De maand april was een maand met veel melodieën.
We begonnen de activiteiten deze maand op een vrachtwagen. Al
musicerend reden we van Wissenkerke naar Kamperland, vervolgens
door de polder naar Geersdijk, en weer terug naar Wissenkerke.
Dit alles als start van de 24uurs muziekmarathon om geld binnen te
halen voor nieuwe uniformen. Het werden 24 geweldige uren waarbij
in diverse vormen muziek werd gemaakt.
We hebben gedanst, gezongen, leren improviseren en heel veel
geblazen! De opkomst van de leden was enorm en velen hebben de 24
uur zonder onderbreking volgehouden. De inzet van iedereen was
geweldig.
Dit alles resulteerde in een eindbedrag van EUR 6.500,-!! Om de
marathon compleet te maken reikte Burgemeester Van Kooten bij de
afsluiting ook nog eens een check namens de gemeente uit van EUR
5.000,-! Dit brengt het totaal op EUR 11.500,- wat een mooie start is
voor ons nieuwe uniform.

Nog nagenietend van de marathon kwam op woensdag 9 april het
trieste bericht dat ons erelid Paul Geldof die ochtend was overleden.
Paul Geldof was meer dan 60 jaar zeer actief en betrokken bij onze
vereniging. Ook in de laatste jaren als erelid was hij een trouwe
supporter.
Tijdens de begrafenis op zaterdag 12 april hebben we op passende
wijze afscheid genomen. Het was een zeer ontroerende dienst.
Ook werd er in april de Rabobank Clubkas Campagne gehouden. Apollo
mocht dankzij deze actie EUR 1040,- ontvangen van de Rabobank, een
mooi bedrag! Stemmers en Rabobank, bedankt!
Verder deze maand heeft het ensemble nog gespeeld tijdens de
paasdienst in Wissenkerke.
In een bijna volle kerk werd er mooi gemusiceerd.
Als afsluiting deze maand hadden we onze eerste Koningsdag. Dankzij
de inzet van velen van jullie is het mogelijk om maar liefst op 4 dorpen
muzikaal aanwezig te zijn! Eerst op Geersdijk met De Zwabbers en op
Kamperland met 12 harmonieleden. Vervolgens met 28 muzikanten in
Wissenkerke opgetreden. Mooi dat we, ondanks best wel wat
afmeldingen, nog met zo’n club door de straten lopen! De steelband
heeft 's middags nog in Nieuwerkerk opgetreden.
Kortom een actieve, veelzijdige maand, waarin mooi gespeeld is en de
clubkas aardig is gespekt.
Groeten,
Arjen

De Rabobank Clubkascampagne heeft het mooie bedrag van
€ 1.039,12 opgebracht. Alle stemmers hartelijk dank daarvoor.

Ledennieuws
Vivian Groen, klarinettiste in het leerlingenorkest heeft haar
lidmaatschap beëindigd.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van
ons erelid

PAUL GELDOF
Meer dan 60 jaar was hij een trouw en enthousiast muzikant (bassist)
van onze vereniging . Tevens was hij secretaris gedurende 16 jaar en
“koster” van ons clubgebouw.
Paul was altijd aanwezig op de repetities en concerten.
We zullen hem missen als trouwe supporter bij onze activiteiten.
Wij wensen zijn vrouw, (klein)kinderen en verdere familie veel sterkte
toe.
Een erelid is ons ontvallen en daar zijn wij stil van. Want erelid dat
wordt je niet zomaar. Daar hebben vele jaren met veel inzet voor de
vereniging aan ten grondslag gelegen.
Paul is vele jaren lid geweest van onze vereniging. In 1949 is hij
begonnen bij Apollo.
Hij woonde toen nog op Geersdijk en kwam dan wekelijks op de
brommer met de ringbas om zijn nek naar Wissenkerke gereden. Dat
was natuurlijk bij mooi, maar ook bij slecht weer. Want een repetitie
missen dat zat niet in Paul z’n aard.
Soms als het hard regende stond de bas half vol met water en moest
deze voor binnenkomst eerst geleegd worden.

Als je zo lang lid bent van een vereniging heb je met veel mensen
samen gespeeld oa. Met Izak Stokman, Jan Breas en Ko van de Berge.
Er werd gerepeteerd in het gymnastieklokaal van de openbare school
aan de Oostvoorstraat en later in een lokaal van de christelijke school
aan de middenstraat.
Paul was secretaris van de vereniging van 1974 tot 1990 en hij was de
stuwende kracht achter het wafels bakken tijdens de jaarlijkse
rommelmarkt en daar na was hij de meesterbakker bij de
oliebollenacties.
Later toen we als vereniging in de Uitkomst terecht gekomen waren
werden ook de vrouwen van muzikanten ingezet om het gebouw
schoon te houden en zo werd ook Marie ingezet om met regelmaat het
gebouw te poetsen.
Alles voor de vereniging!
Maar het ging nog verder dan alleen schoon maken.
Er werd zelfs door Marie opgepast op de kinderen van Leo en Lian
zodat ze met zijn tweeën naar de repetitie konden. Waar vind je dit
nog tegenwoordig!
Ook muzikaal gezien was Paul een fanatiek muzikant. Hij repeteerde
regelmatig zijn partijen in de uitkomst en zorgde altijd dat hij zijn
partijen degelijk en betrouwbaar mee kon blazen. Ook heeft hij jaren
nog met het jeugdorkest mee geblazen omdat daar de baspartij ook
hard nodig was. Hij wisselde dit af met Ko Begthel. Ja Ko en Paul waren
een twee eenheid. Ze konden ook lekker mopperen met elkaar maar
konden ook niet zonder elkaar.
Op het laatst ging het blazen steeds zwaarder omdat hij steeds minder
lucht had en het was dan ook een zwaar besluit om na 60 jaar trouw
betrokken lid te stoppen.
Muziek was een deel van zijn leven maar ook van ons leven. Juist
daarom zullen we nog vaak aan hem denken.
Paul, we zullen jou en je altijd positieve aanwezigheid erg missen.

Ik wil namens muziekvereniging Apollo Marie en verdere familie veel
sterkte wensen met dit grote verlies.
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08-11-2014
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125 jaar Apollo
koffieconcert
verkoopdag PKN
medew pinksterdienst
concert llo en school
medew. kerkdienst
oliebollenactie
jubileumconcert
bingo
jeugdstudieweekendq
medew. kerstnacht
concertreis

Wissenkerke
Wissenkerke
Kamperland
Kamperland
Wissenkerke
Kamperland
W'k/Gsd/K'land
Wissenkerke
Wissenkerke
Domburg
Wissenkerke
Frankrijk

allen
ha+steelband
steelband
ha
llo
llo
allen
ha
allen
jeugd 14-23
llo
ha

Schoonmaakrooster
maand

trekkers

mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Debbie Kapoen
Adrie Kouwer
Michel Kapoen
Kim van der Maat
Tom Kapoen
Nancy Sandee
Ronald v.d. Berge
Margreeth v Duin

poetsers
Evelien Tange
Shannon Bout
Jaco Konijnenburg
Krista Wisse
Viona Koole
Anneke Nieuwenhuijze
Leanne Wisse
Evan Versluis

hand- en
spandiensten
Sofie Tange
Corné van Stee
Anouk de Neef
Colin Marcusse
Sjoerd Slotema
Ann Geelhoed
Bas Slotema
Nynke de Kam

Up to date blijven doen we niet meer alleen door `Even Uitblazen` te
lezen, maar ook bij Apollo speelt de social media een rol. In deze up to
date krijg je een kijkje achter de schermen van de Apollo Facebook
De Apollo-pagina is sinds 3 juli 2011 online op Facebook en heeft
Vind-ik-leuks. Ook tijdens de muziek-marathon zijn de
statussen gevind-ik-leukt, gedeeld en zijn er vele reacties
gekomen.
Hieronder staat de status met het grootste bereik. Zoals links onder
staat vermeld, 840 personen hebben dit bericht gezien.

Maar niet alles is Facebookproof… Daarom staan de Apollo-Wie-is-deMol-Selfies in het clubblad.
Met de winnende foto van de Mol, links op de foto en de Winnaar,
rechts op de foto. Corné complimenten voor je mooie mollen-acties en

Arjen gefeliciteerd. Met deze foto’s blikken we nog even terug op het
grote succes van de Muziekmarathon. Zoals je kan zien, was de
vermoeidheid bij sommige leden toch wel zichtbaar.

Bloemenhof
Pearyweg 23
4462 GT Goes
Tel: 0113 - 220640

Pluimvee- en
Molenaarsbedrijf
Verhage
Ooststraat 28
Wissenkerke
Tel: 0113 - 371246

Hoveniersdrijf Sandee
Nieuweweg 6
4493 PA Kamperland
Tel: 0113 - 376038

Arian’s Haarstudio
Voorstraat 28
4491 EW Wissenkerke
Tel: 0113 - 371606

Veerweg 54
4493 AT Kamperland
Tel: 0113 - 371645

Verscentrum Sandee
Noordstraat 42
4493 AH Kamperland
Tel: 0113 - 371624

Hopman Lights
Weststraat 11
4484 AA Kortgene
Tel: 06 - 51957982

Attent Drieske
Oostvoorstraat 17
4491 EN Wissenkerke
Tel: 0113 - 372466

Verjaardagen
1
8
8
11
14
21
19
27
29
30

Patrick Geelhoed
Margreeth van Duin
Kim van der Maat
Orlando Zijlmans
Lindy Karremans
Simone Boot
Leo van Nieuwenhuijze
Wouter Vink
Mirthe de Bat
Stefan van Belzen

Veerweg 14
Kamperland
tel. 0113 - 371373

Uit de media
Recordbedrag bij muziekmarathon
WISSENKERKE – Muziekvereniging Apollo in Wissenkerke heeft zich vorige
week niet voor niets de blaren op de vingers gespeeld tijdens een
muziekmarathon.
Die was bedoeld om geld in te zamelen voor nieuwe uniformen. Aan het
einde van de marathon had het gezelschap in totaal 5000 euro verdiend en
was daar al zeer content mee. De verrassing was groot toen de NoordBevelandse burgemeester Henny van Kooten kwam opdraven met een
cheque van nog eens 5000 euro. Met nog wat nagekomen centen heeft de
vereniging nu bijna 11.000 euro in kas voor de aanschaf van uniformen die
niet versleten en uit de tijd zijn.
2014 PZC 08/04/2014

Omroep Zeeland is ook langs geweest tijdens de marathon.
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2014-0405/659484/muziekmarathon-voor-nieuwe-uniformenapollo#.U1F7i8uKC00

rondrit over Noord-Beveland

interview met Omroep Zeeland

repetities

de catering

Opbrengst marathon
Door de leden is aan sponsorgeld bijeen gebracht : € 4496,85.
Van bedrijven is ontvangen (incl. vergoeding Attent) € 1325,00.
Ontvangen via catering, trommeltje € 685,15.
Toegezegd door gemeente Noord-Beveland € 5000,00.
Totaal aan inkomsten € 11507,00. Momenteel aan uitgaven € 313,20.
Netto-opbrengst momenteel € 11.193,80.
Voor dit fantastische resultaat : iedereen van harte bedankt die
hieraan heeft meegewerkt.

Werk mee aan de enquête van
Klankwijzer!
Uw mening over dit magazine is
belangrijk. Werk daarom mee aan de
enquête, het invullen neemt circa 10
minuten in beslag.
Meedoen? Ga naar https://hannekemols.typeform.com/to/H8brR2

Voorstraat 17
4491 EV Wissenkerke
Tel: 0113 - 371324

Schildersbedrijf Kouwer
Soelekerkestraat 9
4493 BS Kamperland
Tel: 0113 - 372268

Steeweg 50
4401 AR Yerseke
Tel: 0113 - 572343

Pit Beton
St. Felixweg 2
4493 ZG Kamperland
Tel: 0113 - 371553

Cruyckelcreke 1-3
4491 PS Wissenkerke
Tel: 0113 - 371477

C1000 Clement
Ruiterplaatweg 5
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 377550

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

Strandhoekweg 1
4493 NS Kamperland
Tel: 0113 - 371236

Den Dekker Muziek
Van der Biltlaan 69
4421 BD Kapelle
Tel: 0113 - 330330

Noordstraat 40
4493 AH Kamperland
Tel: 0113 - 371327

Cruijckelcreke 2
4491 PS Wissenkerke
Tel: 0113 - 850615

Oostvoorstraat 13
4491 EN Wissenkerke
Tel: 0113 - 372000

Steven Mead is internationaal ambassadeur
voor Denis Wick

Denis Wick Products kondigt de komst
van Steven Mead als internationaal
ambassadeur voor haar producten aan.
Steven zal naast zijn promotionele werkzaamheden voor het merk ook
betrokken worden bij de ontwikkeling van dempers, mondstukken en
accessoires. Mead is een enorm druk internationaal solist en kan
hiermee ook veel voor Denis Wick betekenen.
Steven zelf zegt: 'Voor zover ik me kan herinneren, speel ik al op een
Denis Wick mondstuk, wat ook toen al een vertrouwd en
gerespecteerd merk was. Mijn betrokkenheid met dit merk startte in
1995 met de release van de SM Series mondstukken. Sinds die periode
is de verbintenis met het bedrijf alleen maar gegroeid en daarom voel
ik me vereerd om deze nieuwe rol op me te nemen".
Directielid Stephen Wick is erg blij met de betrokkenheid van Mead;
hierbij noemt hij de ontwikkeling van de euphonium- en bariton
mondstukken. Het laatste ontwerp van de Ultra euphonium
mondstukken zijn nu al bestsellers wereldwijd.

Speel mee met het grootste orkest van Nederland
Van 31 mei tot 15 juni vindt in het Kyocera Stadion in Den Haag de
Rabobank Hockey World Cup 2014 plaats. Het wereldkampioenschap
hockey brengt de beste hockeyers en hockeysters van de wereld in
Nederland samen. Het Nederlands Blazers Ensemble, artist in
residence van het wereldkampioenschap hockey, is gevraagd om sport
en muziek met elkaar te verbinden. Het NBE nodigt jou en jouw orkest
uit om samen een muzikale flashmob te vormen tijdens de finales op
14 en 15 juni. In het Kyocera Stadion zullen de beide finales
spectaculair muzikaal worden afgesloten en wordt het hockeystadion
omgetoverd tot muziekpodium.
Speel jij een blaasinstrument of slagwerk en vind je het leuk om samen
met het NBE een uniek optreden te verzorgen?
Vorm samen met ons het grootste orkest van Nederland! Voor een
bomvol stadion met nationaal en internationaal publiek en vele tvkijkers thuis, hopen we samen met jullie een bijzonder muzikaal event
te veroorzaken.
11 juni repetitie ‘s avonds
14 en 15 juni optreden einde van de middag
Meld je voor 1 juni aan via meespelen@nbe.nl. Voor meer informatie
of vragen kun je mailen naar meespelen@nbe.nl

