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Van het bestuur
CONTRIBUTIES 2015
Op basis van het vastgestelde beleidsplan 2013-2017 worden de
contributies jaarlijks met € 6,00 verhoogd.
De bedragen voor 2015 worden:

leden t/m 15 jaar
per jaar:
€ 120,00
per kwartaal: € 30,00
per maand:
€ 10,00

leden vanaf 16 jaar
per jaar:
€ 162,00
per kwartaal:
€ 40,50
per maand:
€ 13,50

Daarom het verzoek om in 2015 met de nieuwe bedragen rekening te
houden.
De penningmeester

Ledennieuws

Nieuw lid:
Yanniek Zuijdweg is lid geworden van Apollo. Zij speelt mee in de
steelband.

Opzegging:
Joris Boot, lid van de steelband / slagwerkgroep heeft zijn
lidmaatschap beëindigd.

Beste muziekvrienden van Apollo,
Inmiddels weten jullie dat ik mijn lidmaatschap bij de vereniging heb
opgezegd. Het is me na een jaar intensief te hebben meegespeeld
duidelijk geworden dat twee harmonieorkesten teveel van het goede
zijn en daarom kom ik niet meer als vast lid meespelen.
Graag kom ik met concerten (binnenshuis) meedoen en zal ik 1 of 2
repetities mee repeteren.
Ik kijk terug op een heel fijne tijd! Vanaf het meedoen voor het
concours in Terneuzen tot aan het Jubileumconcert heb ik genoten van
jullie gastvrijheid.
Een gezellig club vol vriendelijke, sympathieke en vooral muzikale
mensen zijn jullie! Ik heb me nog nooit zo welkom gevoeld in een
vereniging als in die van jullie. Van oud tot jong, iedereen is altijd
aardig, belangstellend en behulpzaam.
Hans en Wouter wil ik nog even in het bijzonder bedanken voor hun
collegialiteit!
Tot ziens allemaal!
Groeten,
Aafke.

Activiteitenkalender
datum

wat

waar

wie

2 januari
9 januari
20 februari
16 maart
21 maart
28 maart
3 april

Wissenkerke
Kamperland
Wissenkerke
De Uitkomst
Kamperland
Colijnsplaat
Wissenkerke

Allen
Allen
Alle leden
Allen
Ha/llo/steelb
LLO/ssg/blokfl
Allen

april
29 mei

GEEN REPETITIE
Nieuwjaarsbijeenkomst
Alg. ledenvergadering
Belactie Vriendenloterij
Opening Winkelcentrum
Concert Cleijenborch
Goede vrijdag: GEEN
REPETITIE
Concert
Donateursactie

Zierikzee
Kamperland

21 juni
15 t/m 19 juli
31 oktober

Zomerconcert
Frankrijkreis
Oliebollenactie

Najaar (nog niet
zeker)
21 november
11-12-13 dec.
19 december

Najaarsconcert De
Mythe?
Bingoavond
Jeugdstudieweekend
Kerstconcert

Wissenkerke
Frankrijk
Wissenkerke
Geersdijk
Kamperland
Goes

Harmonie
Ha+swg +
collectanten
Ha + steelb.
Harmonie
Allen

Wissenkerke
Domburg
Wissenkerke

Harmonie
Allen
leden 14-23 jr
Ha + LLO

Hallo beste (jeugd)leden,
Het jaar is alweer afgelopen, en een compleet nieuw jaar ligt voor ons,
waarin hopelijk veel leuke en belangrijke dingen tot stand zullen
komen.
Maar voordat het nieuwe jaar instappen, wil ik eerst nog even een
terugblik geven op het voorgaande jaar. In 2014 zijn op jeugdgebied
veel belangrijke dingen gebeurd. Allereerst zijn er natuurlijk weer
nieuwe leden bijgekomen, die nog een lange, hopelijk glorierijke,
periode tegemoet zullen gaan als lid van onze vereniging.
In 2014 is natuurlijk nog veel meer gebeurd; zo is bijvoorbeeld het
jeugdbestuur tot stand gekomen, zodat we in de toekomst van groot
belang zijn voor ontwikkelingen in de jeugd van deze vereniging, en
ook voor het nodige vermaak zullen zorgen.
Waarschijnlijk heb je ons eigen logo al gezien, rechts bovenaan de
pagina. Wij vinden hem zelf erg mooi. Hij is gemaakt door Rinus
Schuiling, en wij willen hem daar graag ook voor bedanken.
Een andere belangrijke gebeurtenis die het afgelopen jaar heeft
plaatsgevonden, was ons eerste jeugduitje, die we zelf hebben
georganiseerd. Het was een succes, en we hebben achteraf ook veel
positieve reacties ontvangen. Wij hopen in de toekomst nog veel van
dat soort uitjes te kunnen organiseren.
Toen we jeugdleden vroegen om een stukje te schrijven over het uitje
schreef een lid:

“Het was heel leuk om te zwemmen met zijn allen. Ik heb samen met
de kinderen die ik kende gezwommen en van de glijbaan af geweest. En
soms ging ik met Bas of Sjoerd van de glijbaan; dat was gaaf! En toen
moesten we rennen in het zwembad in het water en was ik samen met
Sjoerd en Anouk met de andere meiden, en toen wonnen wij. Ik heb
cola gedronken en chipjes gegeten. Het was een gezellige middag.”
Voor ons als jeugdbestuur is het erg belangrijk om jullie mening te
weten, daarom hebben wij een enquête samengesteld. De link is als
volgt: http://goo.gl/forms/pbtok7uFDF
Het zou ons erg helpen als je even vijf minuten de tijd neemt om deze
in te vullen. De enquête is anoniem.
Ik zou dit jaar graag willen afsluiten met enkele foto’s van het
afgelopen uitje, die op de volgende pagina te zien zijn.
Bas Slotema

Bloemenhof
Pearyweg 23
4462 GT Goes
Tel: 0113 - 220640

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

Veerweg 54
4493 AT Kamperland
Tel: 0113 - 371645

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

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

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

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

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

Verjaardagen
6
9
22
26
27
29

Lieke Bakker
Ursula Bouwmeester
Kees de Smit
Michel Kapoen
Sigrid Ederer
Anne Vink

1.

Veerweg 14
Kamperland
tel. 0113 - 371373

INSCHRIJVINGEN VOOR
ZOMERORKEST2015 GESTART

Het ZomerOrkest Nederland,
kortweg ZON, neemt zijn muzikanten
én publiek mee in een spetterende
ervaring van blaasmuziek.
Het ZON geeft zo veel mogelijk jonge muzikanten de kans om in een
goed en gemotiveerd orkest mee te spelen. Om dit te bereiken wordt
het ZON elk jaar opnieuw samengesteld uit amateurs en
conservatoriumstudenten van 16 tot en met 23 jaar, afkomstig uit heel
Nederland. Het ZON speelt niet in de traditionele concertzalen maar
zoekt je op in winkelcentra, op terrasjes en op pleintjes. De
muzikanten laten enthousiast en met een knipoog horen en zien hoe
leuk blaasmuziek is. De traditionele uniformen zijn thuisgelaten; de
‘concertkleding’ bestaat uit een korte broek en T-shirt. Het repertoire
is zeer divers: van Barok tot Rock. Alle concerten vinden in de
openlucht plaats.
De dirigenten van het ZON wisselen jaarlijks; dat wil zeggen, elke
dirigent wordt in principe voor twee jaar aangesteld, met elk jaar één
nieuwkomer. Ieder jaar voert het ZON een solowerk uit met in de
hoofdrol een jonge, talentvolle muzikant. Hiernaast voert het ZON elk
jaar een compositieopdracht uit.
Het Tournee
Woensdag 22 juli t/m zondag 2 augustus
Ben jij een Muzikant?
De orkestleden zijn minimaal 16 en maximaal 23 jaar oud. Ze bespelen
een instrument dat voorkomt in een harmonieorkest op minimaal het
landelijk erkende C-niveau. Inschrijven tot 1 februari 2015.

Schrijf je in!
Heb jij dus zin in een onvergetelijke muzikale zomervakantie?! Dan zijn
wij op zoek naar jou! Voor meer informatie of inschrijvingen, ga snel
naar: http://www.zomerorkest.nl/
ZON APP
Kom alles te weten over ZomerOrkest Nederland en blijf op de hoogte
van de nieuwste ontwikkelingen en download onze gratis app.
FACEBOOK
LIKE onze Facebookpagina!
Met Muzikale Groet,
ZomerOrkest Nederland
www.zomerorkest.nl

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

Nieuwe Achterweg 1A
4493 AD Kamperland
Tel: 0113 - 371327

Oostvoorstraat 13
4491 EN Wissenkerke
Tel: 0113 - 372000

Kees Vlak overleden
Op 5 december is Kees Vlak
overleden; de in Amsterdam geboren
componist bracht onder de
pseudoniemen Llano, Robert Allmend
en Dick Ravenal werken uit.
Tevens was hij kopiist bij de
Nederlandse Radio Unie, later NOS.
Daar maakte hij kennis met de muziek
van de professionele arrangeurs van de vele radio-orkesten. Daar
ontstond ook zijn grote liefde voor arrangeren en componeren.
Zijn studie aan het Conservatorium sloot hij af met de einddiploma's
piano en trompet (1959;1961). Later studeerde hij nog compositie en
directie aan het Amsterdams Muziek Lyceum.
Kees Vlak won acht muziekprijzen en kreeg vele opdrachten. Hij was
regelmatig jurylid en gastdirigent.
Zijn composities door de jaren heen geven een duidelijk beeld van zijn
ontwikkeling als componist van blaasmuziek. Zijn doel was te schrijven
ten dienste van de blaasmuziek en haar voortbestaan, zulks in nauwe
communicatie met de gebruikers.

