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Van het bestuur
Hoi Allemaal,
Het gaat goed met Apollo en dat laat zich meestal zien aan een
stijgend aantal leden.
Dat is prachtig natuurlijk maar ook dat brengt problemen met zich
mee, het zijn wel luxe problemen natuurlijk maar ook daar moet over
nagedacht worden.
We hebben een prachtig eigen muziekgebouw en dat is een groot
voorrecht.
We kunnen er in wanneer we willen voor repetities, lessen,
vergaderingen, enz. Je moet er toch niet aan denken dat je steeds
ruimte moet huren voor al die activiteiten!
Maar als we zo doorgroeien wordt de ruimte om te repeteren te klein
en wat moeten we dan?
Dat is natuurlijk nog niet aan de orde maar als bestuur proberen we
toch wat verder te kijken en na te denken om als het wel aan de orde
is snel te kunnen handelen.
Wat wel nu aan de orde is, is dat als we er met zijn allen zijn, we
redelijk dicht bij elkaar zitten en de repetitieruimte goed vol is.
Daarom zijn we nu bezig met een ontruimingsplan voor het geval dat
er bijv. brand uitbreekt. Daar staan verschillende dingen op zoals:
vluchtwegen, (nood)-uitgangen, brandblussers, noodverlichting,
verzamelplaats enz.
Dit komt op een A-3 te staan en wordt opgehangen in het gebouw.
Werp er maar eens een blik op als het er hangt.

Er hangt nu noodverlichting maar die werkt niet meer 100% en zo zijn
er nog meer dingen die nagekeken of vernieuwd moeten worden.
Ook willen we een keer oefenen hoe we de ruimte bij calamiteiten zo
snel en geordend mogelijk kunnen verlaten met z'n allen.
We hopen natuurlijk dat het nooit gebeurt en die kans achten we ook
klein maar het is altijd goed jezelf bewust te zijn dat het wel een keer
kan gebeuren.
Dit alles is net in werking en we hopen snel een en ander op orde te
hebben zodat we daadwerkelijk een keer kunnen oefenen!
Verder hebben jullie wel vernomen dat we ook een jeugdbestuur
hebben. Een hele goede ontwikkeling voor onze vereniging.
Anouk, Bas, Sjoerd, Tanya en Fabiënne zijn erg enthousiast en dat is
leuk om te zien.
Ze hebben al een jeugdactiviteit georganiseerd en we zullen nog
regelmatig van hun horen! Ze gaan vooral dingen doen voor de jeugd
en dat is voor een jeugdige vereniging als de onze heel hard nodig
want de stem van de jeugd vinden wij als bestuur erg belangrijk en
wordt zo nog beter vertegenwoordigd!
Albert

Ledennieuws
Femke de Bat is in oktober geslaagd voor haar A-examen op klarinet.
Femke, van harte gefeliciteerd.

Yannie Zuijdweg, lid van de steelband speelt nu ook mee in het
leerlingenorkest.
Corine van der Maat, tenorsaxofonist zal binnenkort gaan meespelen
in het leerlingenorkest.

Activiteitenkalender
datum
13 februari
20 februari
16 maart
21 maart
28 maart
3 april

waar
Wissenkerke
Wissenkerke
De Uitkomst
Kamperland
Colijnsplaat
Wissenkerke

wie
ha / swg
Alle leden
Allen
Ha / steelb
LLO/ssg/blokfl
Allen

25 april ?
29 mei

wat
lampionoptocht
alg. ledenvergadering
belactie vriendenloterij
opening winkelcentrum
concert Cleijenborch
Goede vrijdag: GEEN
REPETITIE
concert
donateursactie

Zierikzee
Kamperland

30 mei
21 juni
15 t/m 19 juli
31 oktober

bruiloft
zomerconcert
Frankrijkreis
oliebollenactie

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

najaarsconcert De
Mythe?
bingoavond
jeugdstudieweekend
kerstconcert

Domburg
Wissenkerke
Frankrijk
Wissenkerke
Geersdijk
Kamperland
Goes

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



Wissenkerke
Domburg
Wissenkerke

Harmonie
Allen
leden 14-23 jr
Ha + LLO

20 februari: De leden vergadering begint om 21.00 uur. Tot
20.45 uur is het een gewone repetitieavond.

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

Ruiterplaatweg
4493 PG 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
19
21
27

Yanniek Zuidweg
Nynke de Kam
Evan Versluis

Veerweg 14
Kamperland
tel. 0113 - 371373

Jeugdbestuur

Hallo beste (jeugd)leden,
De eerste maand van 2015 zit er alweer op, en er staat alweer een
heleboel op de agenda:
Allereerst natuurlijk het filmuitje, op 7 Februari. Dit duurt van 19:00 tot
21:00 uur voor de jeugd jonger dan twaalf jaar, en het duurt van 21:00
tot 24:00 uur voor de jeugd ouder dan twaalf jaar. Welke film we gaan
zien, houden we nog even geheim. Wij kijken er erg naar uit en hopen
natuurlijk dat jullie dit ook doen.
Verder zal er binnenkort naar de uitkomst van de enquête gekeken
worden, zodat we jullie welzijn kunnen optimaliseren. Ik wil iedereen
bedanken die de enquête heeft ingevuld, want nu hebben we weer
nieuwe informatie.
Ook zal er, naast een enquête, nog een nieuwe manier komen om
erachter te komen wat jullie als leden verlangen. Er komt namelijk een
ideeënbus in de Uitkomst te staan. Als je een leuk idee hebt voor de
vereniging, dan hoef je slechts datgene op een briefje te schrijven, en
dan zullen wij dat bij de volgende vergadering van het jeugdbestuur
bespreken. Wat je invult mag je zelf weten; het mag een muziekstuk of
een suggestie zijn, of een idee voor het volgende jeugduitje.
`

Bas Slotema

Schoonmaakschema De Uitkomst in 2015
Bij het opzetten van het rooster voor het schoonhouden van
De Uitkomst is geprobeerd een logisch rooster op te zetten.
Leden die bestuurstaken e.d. invullen en/of ver weg wonen, zijn
ontzien. Voorstellen voor aanpassing of verbetering graag naar Hans
Jager.
We gaan uit van één schoonmaakbeurt per maand, liefst aan het begin
van de maand.
Met drie deelnemers duurt de corveebeurt meestal minder dan 2 uur.
Van het eerst genoemde lid verwachten wij dat hij/zij het initiatief
neemt en de afspraak met de helpers regelt.
De speciale schoonmaaksleutel is beschikbaar bij Hans Jager; hij zal
die sleutel steeds tijdig proberen uit te reiken.
Na afloop wel graag teruggeven voor de volgende ploeg.

Maand

Initiatiefnemers

Helpers

Hand- en
spandiensten

Januari

Ursula Bouwmeester

Chiara Bouwmeester

Tanya Beije

Februari

Anne Vink

Gerard Vink

Anne de Winter

Maart

Connie Slotema

Sjoerd Slotema

Bas Slotema

April

Corina Rijnhout

Anouk de Neef

Mei

Debbie Kapoen

Anne Leendertse

Willemijn de
Neef
Lieke Bakker

Juni

Adrie Kouwer

Evelien Tange

Sofie Tange

Juli

Nancy Sandee

Nynke de Kam

Iris de Bat

Augustus

Ilse v. Nieuwenhuijze

Stephan van Belzen

Sigrid Ederer

September

Margreet van Duin

Ann Geelhoed

?

Oktober

Ronald vd Berge

Colin Marcusse

Evan Versluis

November

Jolanda Wisse

Leanne Wisse

Krista Wisse

December

Tom Kapoen

Wouter Vink

?

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

+Hal Leonard MGB breidt verder uit

Hal Leonard MGB, de Europese tak van het Amerikaanse bedrijf Hal
Leonard Corporation, ’s werelds grootste uitgeverij van educatieve en
populaire bladmuziek, heeft een belangrijke stap gezet in de verdere
uitbouw van haar activiteiten door de overname van het European
Music Centre (EMC), de bladmuziekdivisie van Strengholt B.V., een
multimediaconcern gevestigd te Naarden.
EMC vertegenwoordigt een vijftigtal Nederlandse en
buitenlandsemuziekuitgeverijen voor de uitgave en distributie van
bladmuziek. EMC is niet alleen in veel Europese landen actief als
leverancier van klassieke en populaire bladmuziek, maar heeft ook
albums uitgebracht van o.a. Marco Borsato, Boudewijn de Groot, Toon
Hermans, Kane, Nick & Simon, Ramses Shaffy en Jan Smit. EMC geniet
bekendheid door haar educatieve uitgaven, zoals de - in verschillende
talen verschenen - studiemethoden Gitaar van Cees Hartog.
Garmt van der Veen, Managing Director Hal Leonard MGB, licht deze
overname toe: “We zijn gelukkig met de overname van EMC; een
bedrijf met een gevestigde naam in de muziekwereld. Een goede
aanvulling op onze activiteiten in Nederland en daarbuiten. De
bekendste Nederlandse educatieve muziekuitgeverijen Alsbach Educa,
De Haske en XYZ zijn vanaf heden onder een dak vereend. Daarnaast
vormen de orgeluitgaven van Willemsen een mooie aanvulling op ons
assortiment.”

Frank Wijmenga, de huidige Business Manager van EMC is per 1
januari 2015 in dienst getreden van Hal Leonard MGB. “De
bladmuziekmarkt is al enige tijd aan het consolideren. In Hal Leonard
MGB heeft EMC een solide partner gevonden en zien we een
succesvolle toekomst tegemoet.”

Over Hal Leonard MGB
Hal Leonard MGB Group B.V. (www.halleonardmgb.com) is onderdeel
van Hal Leonard Corporation, ’s werelds grootste uitgeverij van
bladmuziek. DeHal Leonard MGB catalogus omvat een breed muzikaal
spectrum met o.a. de klassieke uitgaven van de Italiaanse en Franse
uitgeverijen Ricordi, Durand, Eschig en Salabert, educatieve uitgaven
voor alle blaas- en strijkinstrumenten en werken voor harmonie,
fanfare en brassband van De Haske en aanverwante labels. Naast
Distributiecentra in Heerenveen - Nederland, Eschbach - Duitsland en
Milaan - Italië heeft Hal Leonard MGB ook kantoren in België,
Engeland, Frankrijk en Zwitserland.

Over Strengholt
Strengholt B.V. (www.strengholt.nl) werd in 1928 opgericht als
uitgeverij van boeken en tijdschriften. In de loop der jaren groeide
Strengholt uit tot een internationale media- en
entertainmentonderneming met vestigingen in Europa. De
kernactiviteiten zijn de exploitatie van muziekrechten, de nationale en
internationale administratie van copyrights, de productie, distributie
en marketing van beeld- en geluidsdragers, het uitgeven van boeken,
magazines en specials alsmede het ontwikkelen en realiseren van
content- en mediaprojecten.

Majestic Holland sluit contract met ‘s werelds nummer één
brassband Cory
Cory Band, de nummer één brassband van de wereld, kondigt met
genoegen de zojuist overeengekomen samenwerking met Majestic
Holland aan. Dit partnerschap resulteert er in, dat Cory voortaan een
volledige set slagwerkinstrumenten van Majestic zal gebruiken.
Het contract werd ondertekend tijdens het Festival of Brass in het
Royal Northern College of Music in Manchester, alwaar Cory voor het
eerst van het Majestic instrumentarium gebruikmaakte. Cory's
bandmanager Austin Davies merkte op: "Vanwege het grote aantal
concerten en opnames in de komende tijd, lag er al een tijdje de wens
tot upgraden van de percussie-instrumenten. We zijn verheugd dat we
in Majestic Holland een samenwerkingspartner hebben gevonden, die
onze percussiesectie heeft voorzien van de allerbeste, hoogwaardig
klinkende slagwerkinstrumenten. We zijn heel dankbaar voor de
constructieve ondersteuning door Jaap Ruisch, Sales Manager bij
Majestic Holland, die dit allemaal mede mogelijk heeft gemaakt. Wij
verheugen ons erop deze samenwerking in de komende jaren verder
te ontwikkelen".
Een bijkomstige ontwikkeling is dat het in South Wales gevestigde
bedrijf Ev-entz de officiële toeleverancier van Cory wordt. Ev-entz
werkt al vele jaren samen met Cory en is nu overeengekomen, dat zij
de Majestic instrumenten in onderhoud nemen om ze zo in de beste
conditie te houden.
Jaap Ruisch gaf als commentaar: "Wij van Majestic Holland zijn erg blij
met deze samenwerking met Cory Band. Niet alleen zijn zij de nummer
één band in de wereld, maar het zijn ook geweldige mensen om mee
te werken. We zijn ook erg blij dat we onze Majestic dealer Ev-entz in
de samenwerking hebben kunnen betrekken. Met hun vakmanschap
zijn Cory en Majestic Holland ervan verzekerd dat de percussie
instrumenten de komende jaren in perfecte staat blijven".

