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UITGIFTE OBLIGATIELENING  
 

In de extra algemene ledenvergadering van 20 juni jl. is besloten tot 

uitgifte van een obligatielening ten behoeve van de aanschaf van 

uniforme kleding zowel voor het leerlingenorkest als het 

harmonieorkest. 

Voor deze aanschaf is veel geld nodig. Een aanzienlijk deel hiervoor is 

reeds beschikbaar door de opbrengst van de muziekmarathon, een 

bijdrage van de gemeente Noord-Beveland en een bijdrage van het 

Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland.  

Het ontbrekende bedrag willen we financieren met de lening en uit 

eigen middelen. 

 

Wat houdt het in?  

Uitgegeven worden 100 obligaties van elk € 50,00. De looptijd van de 

lening bedraagt maximaal 5 jaar. De rente bedraagt 0 %. 

 

Aflossing  

Vanaf 2015 zal ieder jaar 20% van de obligaties worden afgelost. Door 

middel van loting tijdens de algemene ledenvergadering wordt 

vastgesteld welke obligaties zullen worden terugbetaald.  

 

 

 



Deelname en inschrijving 

Inschrijving is mogelijk voor één of meerdere obligaties van € 50,00 . 

Hiervoor is een intekenformulier beschikbaar in combinatie met het 

vastgestelde reglement.  

Het formulier is te verkrijgen bij penningmeester Kees de Smit en ligt 

ook in De Uitkomst. 

 

Wie kunnen deelnemen?  

Iedereen die Apollo een goed hart toedraagt. Leden, ouders van 

jeugdleden, familieleden en anderen. 

 

Help mee om Apollo strak in het pak te steken! 

 

Het bestuur van muziekvereniging Apollo. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



De zonnepanelen 
 

 
 

Vanaf 1 juli 2013 zijn onze zonnepanelen stroom aan het produceren; 
elke dag weer. 
Eind juni van dit jaar is gebleken, dat we gedurende het eerste jaar 
meer dan 2300 kW geproduceerd hebben. 
Die zelf geproduceerde stroom leveren we aan De Delta, via onze  
"slimme"  meter. 
Daardoor hoeven we ons jaarlijkse stroomverbruik (van gemiddeld 
zo'n 2100 kW) niet meer te betalen. 
Dat levert ons dus een jaarlijkse besparing op, van zo'n  € 450. 
 
De vorig jaar gedane investering (minus diverse subsidies) bedroeg 
ongeveer € 2250. 
Als dat zo door gaat zal de investering dus al na ca. 5 jaar 
terugverdiend kunnen zijn. 
Daarna hebben we gewoon  "gratis"  stroom en dus elk jaar minder 
uitgaven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Jager.  
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De uniformencommissie 
 
 
 
Lian geeft uitleg over het uniform dat de uniformencommissie heeft 
uitgekozen en Lenneke showt overhemd, colbert en sjaaltje. 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
De aanwezige leden (33) hebben op de extra ledenvergadering van 20 
juni gekozen voor: 
 

 diep donkerblauwe pantalon 

 diep donkerblauw colbert  

 effen blauw overhemd 

 stropdas (heren) 

 sjaaltje (dames) 

 voering met dessin 

 logo op borstzak overhemd 
 
 
Voor het leerlingenorkest hetzelfde uniform maar dan zonder colbert.  



Vakanties 
 
 
De vakanties zijn dit jaar als volgt: 
 
harmonie :      18 juli t/m 8 augustus   - 1e repetitie: 15 augustus 
leerlingenorkest: 18 juli t/m 22 augustus - 1e repetitie: 29 augustus 
 

  



Activiteitenkalender 
 
 

datum wat waar wie 

    

2014 125 jaar Apollo Wissenkerke allen  

04-07-2014 zwem 4-daagse Wissenkerke  steelband 

19-07-2014 oliebollen folkloredag Wissenkerke allen 

17-10-2014 oliebollenactie  W'k/Gsd/K'land allen 

01-11-2014 doorloop jubileum Wissenkerke allen 

07-08 nov. 2014 jubileumconcert Wissenkerke ha 

22-11-2014 bingo Wissenkerke allen 

12-14 dec. 2014 jeugdstudieweekendq Domburg jeugd 14-23 

24-12-2014 medew. kerstnacht Wissenkerke llo 

15 - 19 juli 2015 concertreis Frankrijk ha 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
Kees en Hans worden na afloop van "De Vliete in concert" bedankt 
voor hun inzet bij het project "Muziek in de klas", het muziekproject 
van OBS  "De Vliete", de Zeeuwse Muziekschool en Apollo. 
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Schoonmaakrooster 
 

 

maand trekkers poetsers hand- en 

spandiensten 
juli Michel Kapoen Jaco Konijnenburg Anouk de Neef 

augustus Kim van der Maat Krista Wisse Colin Marcusse 

september Tom Kapoen Viona Koole Sjoerd Slotema 

oktober Nancy Sandee Anneke Nieuwenhuijze Ann Geelhoed 

november Ronald v.d. Berge Leanne Wisse Bas Slotema 

december Margreeth v Duin Evan Versluis Nynke de Kam 
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Pearyweg 23 

4462 GT Goes 

Tel: 0113 - 220640 

 

Bloemenhof 

 

Veerweg 54 

4493 AT Kamperland 

Tel: 0113 - 371645 

Pluimvee- en 

Molenaarsbedrijf 

Verhage 
Ooststraat 28 

Wissenkerke 

Tel: 0113 - 371246 

 

Verscentrum Sandee 

Noordstraat 42 

4493 AH Kamperland 

Tel: 0113 - 371624 

 

 

Hoveniersdrijf Sandee 

Nieuweweg 6 

4493 PA Kamperland 

Tel: 0113 - 376038 

 

          

       Hopman Lights  
Weststraat 11 

4484 AA Kortgene 
Tel: 06 - 51957982 

                           

 
Arian’s Haarstudio 

Voorstraat 28 

4491 EW Wissenkerke 

Tel: 0113 - 371606 

 

 

 

Attent Drieske 

Oostvoorstraat 17 

4491 EN Wissenkerke 

Tel: 0113 - 372466 

http://www.attent.nl/arachna.aspx


Verjaardagen 

 

juli 
 
05 Karin Verstraeten 
07 Anne Leendertse 
 
 
 

augustus 

 
02 Corine van der Maat 
13 Jeanine Meulenberg 
13 Esmee Dekeling 
24 Anneke Nieuwenhuijze 
27 Bas Slotema 
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 Veerweg 14 

     Kamperland 

     tel. 0113 - 371373 

 
 
    



De steelband tijdens het binnenvaren van de Tres Hombres t.g.v. de 
herdenking van de afschaffing van de slavenhandel op 6 juni in 
Middelburg. 



  



 

 

 

 

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 

 

Korte achterweg 24 

4458 BG 's-Heer Arendskerke 

Tel:  0113 - 561430 

 

 

 

C1000 Clement 

Ruiterplaatweg 5 

4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 377550 

 

 

 

Strandhoekweg 1 

4493 NS Kamperland  

Tel: 0113 - 371236 

  



 
Op 27 juni hebben het leerlingenorkest en de steelband meegewerkt 
aan "De Vliete in concert" ,  een concert in het kader van het project 
Muziek in de klas 
 
 
 
 



 

 

 

 

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 

 

 
 



 

 

 

 

 

Beste lezer, 

 

Vlak voordat de zomervakantie van start gaat, vraag ik graag uw 

aandacht voor een geweldige activiteit van HRFSTWND, die op de rand 

van zomer en herfst gaat plaatsvinden. Wilt u dit bericht zo veel 

mogelijk onder de aandacht brengen binnen uw vereniging en 

netwerk? 

 

Evenals voorgaande jaren organiseert HRFSTWND ook in 2014 een 

workshopdag voor amateur-blaasmuzikanten. Dit jaar is gekozen voor 

een locatie in de provincie Overijssel, maar we benadrukken dat iedere 

muzikant vanuit heel Nederland welkom is bij deze workshopdag. 

De dag, die wordt gehouden op zaterdag 20 september in De Spiegel in 

Zwolle, staat in het teken van de lichte muziek; in het ochtendgedeelte 

wordt er een plenaire workshop geleid door niemand minder dan Jan 

Wessels.  

In het middaggedeelte staan vakdocenten van ArtEZ tot uw 

beschikking om meer specifiek op de afzonderlijke instrumenten* in te 

gaan. Hierbij speelt lichte muziek in 2014 de hoofdrol.  

 

*opmerking hierbij: ook wanneer uw instrument niet in de rij met 

docenten is genoemd, kunt u zich aanmelden. De docenten nemen ook 

de afgeleide instrumenten onder hun hoede. Zo zal bijvoorbeeld de 

trompetdocent ook de bugelisten begeleiden. 

 

De workshops verlopen grotendeels interactief; dit betekent dat alle 



deelnemers zelf materiaal en zo veel mogelijk vragen over (lichte) 

muziek en hun instrument mee kunnen nemen en voorleggen aan de 

docenten en hun collega-muzikanten.  

 

In de bijlage vindt u een overzicht van de meewerkende docenten en 

het programma, met aanmeldingsmogelijkheden. 

De uiterste inschrijfdatum is 1 september 2014. Inschrijven kan 

rechtstreeks via deze link: http://HRFSTWNDLight.musidesk.nl of per e-

mail door het bijgevoegde aanmeldingsformulier ingevuld te mailen 

naar: secretariaat@rijnbrinkgroep.nl  

 

Binnenkort zal op de website www.hrfstwnd.nl  en via Facebook van 

HRFSTWND nadere informatie over de docenten te zien zijn. 
Met vriendelijke groet, 

 
  

Drs. Ria Kornet 

Senior Adviseur 

PR HRFSTWND 

 

E. ria.kornet@rijnbrinkgroep.nl 

M. 06 51997161 

T. 026 3860265 

 

Volg ons ook op twitter via 

@MusideskRBG  
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Bij deze meld ik me aan voor de workshopdag HRFSTWND Light!  
 
op 20 september 2014 in Zwolle 
 
Naam  : ........................................................................................... 
 
Adres : ............................................................................................ 
 
PC + woonplaats : 
.......................................................................................................... 
 
Telefoonnummer : 
..................................................................................................................
.. 
 
 
Email : 
............................................................................................................ 
 
Leeftijd: ........................................................................................... 
 
Instrument* : 

....................................................................................................... 

Muziekvereniging: 

........................................................................................... 

Niveau / diploma’s: 

........................................................................................... 

 

*ook vermelden in welke transpositie (C, Bes, Es, F etc.) 

 


