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Van het bestuur 

 
 
De ALV van 20 februari 2015 
 
Op vrijdag 13 februari 2015 ontdekte onze voorzitter Albert Sandee, 
dat de op 21-02 geplande Algemene Leden Vergadering samen viel 
met de door hem geboekte wintersportvakantie. Hij dacht dat de 
ALV een week later was gepland.   Het opstarten van een nieuw 
bedrijf, gecombineerd met het bouwen van een nieuwe woning met 
bedrijfsloodsen, levert kennelijk toch wel heel veel drukte en een 
foutje is dan snel gemaakt. 
Zijn excuses werden aanvaard en de vice-voorzitter heeft, samen 
met het bestuur, geprobeerd de ALV toch tot een goed einde te 
brengen. 
  
Terugkijkend lijkt dat mede dankzij de positieve op- en instelling van 
alle Apollo-leden, goed gelukt te zijn.  
Inderdaad, ondanks dat Apollo al 125 jaar oud is, vormen wij samen 
een springlevende muziekvereniging, waar wij terecht trots op 
mogen zijn. 
Het is haast onvoorstelbaar dat wij de afgelopen jaren zóveel grote 
uitgaven hebben kunnen realiseren en toch nog steeds een positief 
saldo kunnen laten zien.  De renovatie van de Uitkomst, de 
zonnepanelen, de aanschaf van het volledige instrumentarium voor 
de zeer succesvolle steelband, de instrumenten voor de 
basisscholen in Wissenkerke en Kamperland en tot slot het nieuwe 
uniform voor de Harmonie en het Leerlingenorkest, hebben ons 
alles bij elkaar héél veel geld gekost.  Maar, dankzij de vele gulle 
sponsors, de diverse, geld opleverende acties van actieve leden, 
onze financiële reserves en de uitgezette obligatieleningen, hebben 
wij dit allemaal toch maar mooi voor elkaar gekregen. 



 
Hier hoort een hartelijk woord van dank aan alle sponsors en de 
vele, zeer actieve leden dan ook geuit te worden. 
 
Nu moeten we eerst onze reserveringsfondsen maar weer eens 
gaan aanvullen, zodat we eventuele grotere uitgaven in de 
toekomst weer op kunnen vangen. Denk daarbij bijvoorbeeld maar 
eens aan de te verwachten reconstructie van het dak van de 
Uitkomst. 
We zullen dus met z’n allen hard moeten blijven werken om die 
fondsen weer gevuld te krijgen. Acties om weer meer vaste 
sponsors te krijgen zijn dus hard nodig, evenals meer mensen die 
ons via de Vriendenloterij willen sponseren. 
 
Tijdens de ALV nam Jolanda Wisse afscheid van het bestuur en 
Willeke van Nieuwenhuizen nam haar plaats in. 
Een woord van dank aan Jolanda voor haar inzet en inbreng is hier 
op z’n plaats, evenals een warm welkom aan Willeke.   
 
Een trotse vice-voorzitter, 
Hans Jager. 

 
  



Loting obligatielening  
  
Tijdens de algemene ledenvergadering van 20 februari 2015 is, 
overeenkomstig het reglement voor uitgifte en inname obligaties, 
door middel van loting vastgesteld welke 20 obligaties worden 
terugbetaald. 
  
Getrokken zijn de nummers: 
  
10, 16, 21, 22, 26, 33, 36, 39, 40, 47, 48, 51, 65, 71, 73, 78, 79, 80, 81 
en 88. 
  
Het bestuur. 

 
 

 
 

  



Activiteitenkalender 
datum wat waar wie 

16 maart belactie vriendenloterij  De Uitkomst allen 

21 maart  opening Winkelcentrum Kamperland ha + steelb. 

28 maart concert Cleijenborch Colijnsplaat llo/ssg/blokfl 

2 t/m 14 april rabobank 

clubkascampagne 

Walcheren / 

N.-Beveland 

leden rabo 

Walch/N.Bev. 

3 april Goede vrijdag: GEEN 

REPETITIE 

Wissenkerke allen 

5 april medew. kerkdienst Wissenkerke ensemble 

27 april koningsdag Gsd / K'land 

/ W'kerke 

Zwabbers 

ha + slagw. 

15 mei boerenfietsdag Noord-Bevel. steelband 

30 mei bruiloft Domburg steelband 

30 mei concert  Zierikzee harmonie 

31 mei t/m 6 juni week van anjercollecte W'kerke/Gsd allen 

5 juni donateursactie Kamperland ha+swg  + 

collectanten 

6 juni Wissenkerkse dag Wissenkerke ?? 

21 juni zomerconcert Wissenkerke ha + steelb. 

28 juni medew. kerkdienst Kamperland llo 

15 t/m 19 juli Frankrijkreis Frankrijk harmonie 

31 oktober oliebollenactie Gsd / K'land 

/ W'kerke 

allen 

Najaar (o.v.b.) najaarsconcert Goes harmonie 

21 november bingoavond Wissenkerke allen 

11-12-13 dec.  jeugdstudieweekend Domburg leden 14-23 jr 

19 december kerstconcert Wissenkerke ha + llo 

24 december kerstnachtdienst   



 
Jeugdbestuur 
 

Hallo beste (jeugd)leden, 

 

Het is alweer maart, en februari ligt alweer achter ons, waarin een 

hoop gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Als eerste heeft er al 

weer een tweede jeugdactiviteit plaatsgevonden, namelijk de 

filmavond op 7 februari. Wij vonden het erg leuk, en hopen dat jullie 

het ook leuk hebben gevonden. 

Verder gaat het een en ander veranderen op gebied van beleid. 

Algemeen lid Tanya Beije gaat tot onze grote spijt weg in het 

jeugdbestuur, en wij zoeken een persoon die in staat is om haar 

positie in te nemen. Wij hebben dit ook al onder de aandacht 

gebracht tijdens de algemene ledenvergadering van 20 februari. Als 

je interesse hebt in een bestuursfunctie, kan je mij een mailtje 

sturen (bas.slotema@gmail.com), en dan krijg je een mailtje met 

een uitnodiging voor de volgende vergadering, zodat je een 

proefvergadering mee kan draaien, en dan kunnen wij kijken of je 

wel of niet geschikt bent voor deze functie. 

Ook zijn wij nog na aan het denken voor verdere activiteiten. Hier 

brengen we je later nog van op de hoogte. 

         

 Bas Slotema 

 

  

 

mailto:bas.slotema@gmail


Schoonmaakrooster 

 

 

maand initiatiefnemer helper hand en span 

januari Ursula Chiara Tanya 

februari Anne Vink Gerard Krista 

maart Conny Sjoerd Bas 

april Corina Anouk de Neef Willemijn 

mei Debbie Anne Leendertse Lieke 

juni Adrie Evelien Sofie 

juli Nancy Nynke Iris 

augustus Ilse Stephan Sigrid 

september Margreeth Ann Anne de Winter 

oktober Ronald Colin Evan 

november Jolanda Leanne Mirthe 

december Tom Wouter Femke 
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Verjaardagen 

 

 4 Debbie Kapoen 

 4 Ronald van den Berge 

 5 Sjoerd Slotema 

 6 Ria Vink 

10 Femke de Bat 

13 Tanya Beije 

14 Lian van Nieuwenhuijze 

19 Britt Schuiling 

21 Ilse van Nieuwenhuijze 

23 Shannon Bout 

27 Ismay Clement 
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De Rabobank Clubkas Campagne gaat 

weer van start! 

Wij stellen met de Rabobank Clubkas 

Campagne een deel van onze winst 

beschikbaar voor ondersteuning aan 

lokale (sport)verenigingen en 

maatschappelijke instanties. 

 

Omdat wij een coöperatie zijn, beslissen onze leden welke lokale 

initiatieven en projecten worden ondersteund met deze financiële 

bijdrage. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van 

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland hun stem uitbrengen op de 

vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. 

Ieder lid krijgt vijf stemmen. Deze stemmen zijn geld waard. Aan één 

vereniging of stichting mag een lid maximaal twee stemmen geven. 

Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht 

worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Dit 

jaar hebben we €125.000 te verdelen,  

dus doe mee en stem op 
  



Ledennieuws 
 

 

 

Op 28 februari is Rosalie geboren, dochter van Lenneke en Nick Bil. 

Van harte gefeliciteerd. 

 
 

 

 

 



Vijf manieren waarop fanfares en harmonieën de 

jeugd interesseren voor muziek 

 

1. Samenwerking met het basisonderwijs en kunstcentra 
Jan van Bommel, hoofd muziekopleidingen binnen Fanfare de 
Vooruitgang uit Stiphout stelt dat samenwerkingen met scholen en 
kunstencentra zorgen voor meer zichtbaarheid. Zowel de scholen 
als de leerlingen raken vertrouwt met muziek en cultuur. De fanfare 
wacht niet tot leerlingen naar hen komen, zij laten actief zien wat 

we als muziekvereniging te bieden hebben. 

 
2. Betrek de jeugd actief bij bestuurszaken 
Sophie de Ruijter geeft aan dat het betrekken van de jeugd bij 
beslissingen over de vereniging een goed middel kan zijn om de 
jeugd te interesseren. Wanneer zij mogen meebeslissen over welke 
muziekstukken er gespeeld worden en waar er wordt opgetreden 
voelen zij zich meer betrokken. Daarnaast leert de ’oudere garde’ 
van de jongeren hoe zij social media kunnen inzetten om meer 
jeugd te bereiken. Veel harmonieën hebben een muziekcommissie 
die aandraagt welke stukken er geleerd zullen worden. Zorg dus 
voor een aantal jeugdleden in deze commissie om fris te blijven. 

 
3. Coole stukken 
Steeds vaker werken harmonieën en fanfares samen met een 
bekende band, DJ of artiest. Door concerten te geven in 
samenwerking met een bekend persoon wordt niet alleen de 
doelgroep groter, maar komt er ook meer publiek in aanraking met 
fanfaremuziek. Want de fanfare speelt allang niet meer enkel 
marsen, ook coole stukken, aldus Sophie. “Wanneer ik merk dat een 
leerling moeite heeft met het bestuderen van een bepaald stuk stel 
ik er vaak iets tegenover. Bijvoorbeeld dat zij een nummer van Lady 
Gaga mogen instuderen, als die moeilijke etude (Een etude is in de 



muziek een oefenstuk dat wordt gespeeld om de techniek van de 
musicus op een hoger niveau te brengen. Het aan het Franse étude 
ontleende woord betekent studie) erin zit. Dit motiveert leerlingen 
zeker!” 

 
4. Laat die oude lesmethoden eens los en verfris! 
Volgens Sophie kan je op scholen en muziekscholen niet meer 
aankomen met het zingen van Vader Jacob in canon. Kijk eens naar 
nieuw lesmateriaal en nieuwe muziek om de aandacht van kinderen 
te krijgen. Speel in op hun belevingswereld. Een leuk voorbeeld is 
het stuk The Typewriter, waarbij elk kind een eigen taak krijgt. De 
een klapt, de ander stampt op de grond en een derde rinkelt een 
belletje.  
 

5. Zorg tijdens muziekfestivals en concerten voor speciale 
kinderactiviteiten 
Op het Eindhovense openluchtfestival voor klassieke muziek Muziek 
op de Dommel is sinds vorig jaar een kindermuziektuin te vinden. 
Kinderen tot 12 jaar maken hier kennis met muziek tijdens diverse 
op muziek gerichte spellen, opdrachten en activiteiten. Centraal in 
de Kindermuziektuin staat komende editie (7 juni 2015) een 
levensgrote zonnewijzer die meteen de functie heeft van 
muziekinstrumentenspel. Daarnaast kunnen kinderen zelf 
muziekinstrumenten uitproberen, hangt er muziekmemory in de 
bomen, kunnen ze door zonlicht juist te richten muziek uit de hele 
wereld horen, is er een dj workshop klassiek is cool en zijn er diverse 
optredens en andere doe-activiteiten voor kinderen. Daarnaast 
horen en zien de kinderen optredens van fanfares en harmonieën 
uit de regio. 
Door kinderen spelenderwijs in aanraking te laten komen met 

muziek, wordt hun interesse aangewakkerd. Wanneer ze dan 

meteen zien wat je met muziek kunt bereiken, zullen ze sneller 

http://www.muziekinschool.net/typewriter#!__typewriter/
http://www.muziekopdedommel.nl/
http://www.muziekopdedommel.nl/


geneigd zijn om voor een muziekopleiding binnen een fanfare of 

harmonie te kiezen. 

 

 

 

Voor het hele artikel zie: 

http://mestmag.nl/amateurkunst/vijf-

manieren-waarop-fanfares-en-

harmonieen-de-jeugd-

interesseren#disqus_thread 

 

 

 

 

 

 

 

Zeeuws Koper Collectief 

 

 

Zondag 15 maart om 13.00 uur: 

Foyerconcert Theater De Mythe 

toegang:  € 5,00  



Onze sponsoren 

 

 
        

   

 Veerweg 14

 Kamperland 

    tel. 0113 - 371373 



  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Albert Heijn Kamperland 

Ruiterplaatweg 5 
4493 PG Kamperland 

Tel. 0113 - 377550 

 
Strandhoekweg 1 

4493 NS Kamperland  
Tel: 0113 - 371236 

 
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


 
 
 
 

 
Korte achterweg 24 

4458 BG 's-Heer Arendskerke 

Tel:  0113 - 561430 

Bloemenhof 
 

Ruiterplaatweg 
4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 371645 

 
 
 
 

Cruyckelcreke 1-3 
4491 PS Wissenkerke 

Tel: 0113 - 371477 

 
 
 
 
 

Den Dekker Muziek 
Van der Biltlaan 69 

4421 BD Kapelle 
Tel: 0113 - 330330 

 
 

Nieuwe Achterweg 1A 
4493 AD Kamperland 

Tel: 0113 - 371327 

 
    
 

 
 

 Hopman Lights  
Weststraat 11 

4484 AA Kortgene 
Tel: 06 - 51957982       

 
 

Steeweg 50 
4401 AR  Yerseke 

Tel: 0113 - 572343 
 

 
Schildersbedrijf Kouwer 

Soelekerkestraat 9 
4493 BS Kamperland 
Tel: 0113 - 372268 

 



 
 
 
 
 

Voorstraat 17 
4491 EV Wissenkerke 

Tel: 0113 - 371324 

 
Pearyweg 23 
4462 GT Goes 

Tel: 0113 - 220640 

Pit Beton 
St. Felixweg 2 

4493 ZG Kamperland 
Tel: 0113 - 371553 

 

Oostvoorstraat 13 
4491 EN Wissenkerke 

Tel: 0113 - 372000 

 
 
 

Hoveniersdrijf Sandee 
Nieuweweg 6 

4493 PA Kamperland 
Tel: 0113 - 376038 

 
Verscentrum Sandee 

Noordstraat 42 
4493 AH Kamperland 

Tel: 0113 - 371624 

Pluimvee- en 
Molenaarsbedrijf 

Verhage 
 

Ooststraat 28 
Wissenkerke 

Tel: 0113 - 371246 

 

 


