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Van het bestuur
SUCCESVOLLE OLIEBOLLENACTIE
De oliebollenactie op 31 oktober is zeer succesvol verlopen.
Op vrijdag 30 oktober zijn we om 19.00 uur begonnen met de bereiding van het deeg en de installatie
van de bakbakken. Om 20.00 uur konden de eerste bollen de olie in en na 8 minuten er weer uit.
Resultaat: mooie bruine bollen.
Zaterdagmorgen om 8.00 konden ongeveer 2700 bollen ingepakt worden. Een groot aantal van onze
leden gingen vervolgens op pad met kratjes zakken oliebollen Wissenkerke in en naar Geersdijk en
Kamperland.
Aan het eind van de morgen is er door kassier Koos ongeveer € 1900,00 geteld. Een geweldig resultaat.
We bedanken de bakkers, inpakkers, verkopers en natuurlijk de kopers.

Uniform te klein, te groot, te kort of te lang… Meld het tijdig!
We hebben de uniformen inmiddels al een jaar en we zijn er als bestuur erg blij mee! Nu kan het
natuurlijk gebeuren dat de pasvorm niet meer goed is en je toe bent aan een andere maat. Meld dit bij
mij of bij Janny, zodat wij kunnen kijken of we toevallig de goede maat op voorraad hebben hangen.
Deze kans is echter klein, omdat we maar een zeer beperkt aantal uniformen op voorraad hebben. Dit
betekent dan ook dat wanneer iets niet meer past het waarschijnlijk aangeschaft moet worden bij Suit
up. Er zit een levertijd van ongeveer 6 weken op nieuwe kleding. Houdt dit dus in je achterhoofd,
wanneer je er tijdens een concert/optreden/etc. achter komt dat je uniform niet meer volledig passend
is.
Mocht je broek te groot zijn, dan kun je dit vaak nog wel oplossen met een riem of desnoods bretels.
Vanuit het bestuur keuren wij het niet goed dat je andere kleding dan het uniform aantrekt tijdens een
optreden (er zijn natuurlijk uitzonderingen op de regel, maar dit gaat in overleg met mij).
Lever je een broek of colbert in, dan verwachten wij dat jullie deze even langs de stomerij brengen,
zodat de uniformen fris de kast in kunnen.
Willeke van Nieuwenhuijze

Activiteitenkalender 2015

datum
za 14 november
za 14 november
za 21 november
za 28 november
za 28 november
11-12-13 dec.
za 19 december
do 24 december

wat
workshop slagwerk
voorspeelavond
bingoavond
intocht Sinterklaas
intocht Sinterklaas
jeugdstudieweekend
kerstconcert
kerstnachtdienst

Waar
De Uitkomst
De Uitkomst
Wissenkerke
Wissenkerke (10.00 uur)
Kamperland (13.00 uur)
Domburg
Wissenkerke
Wissenkerke

wie
slagwerkers Apollo
leerlingen
Allen
ha + slagwerk
ha + slagwerk
Jeugd 14 - 23 jaar
Harmonie + LLO
leerlingenorkest

2016
datum
zo 24 januari
vrij 12 februari
vrij 11 / za 12 maart
vrijdagavond in mei
za 7 mei
zo 12 juni

wat
promsconcert
ledenvergadering
jaaruitvoering
donateursactie
wielerronde
zomerconcert

Waar
Middelburg
Wissenkerke
Wissenkerke
Kamperland
Wissenkerke
Wissenkerke

wie
harmonie
allen
allen
harmonie + slagwerk
steelband
harmonie en steelband

Schoonmaakrooster
Bij het opzetten van het rooster voor het schoon houden 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.
Een speciale schoonmaak-sleutel 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
November
December
Januari
Februari

Initiatiefnemers
Margreeth
Tom
Ilse
Ronald

Helpers
Leanne
Wouter
Stephan
Colin

Hand- en spandiensten
Lieke
Anne de Winter
Sigrid
Evan

Jeugbestuur

Beste jeugdleden,
Dit jaar zijn wij van plan een heleboel leuke activiteiten in te plannen. De eerstvolgende activiteit is de
workshop voor slagwerkers, met daaropvolgend een voorspeelavond voor alle jeugdleden.
De workshop begint om 13:30. We zullen proberen jullie nieuwe dingen te leren en jullie ook kennis te
laten maken met wat slagwerk allemaal inhoudt. Ook zullen we samen spelen. Na de workshop zullen
we samen eten. Hierna volgt de voorspeelavond. Hier mogen alle jeugdleden aan deelnemen. Als je in je
eentje of met een groep een nummer wilt uitvoeren, is dit je kans! Wij hebben nog niet echt veel
aanmeldingen, dus we zouden het op prijs stellen als je vóór 6 november aangeeft of je wel of niet kan
komen.
Verder hopen wij dat de leden van het leerlingenorkest de nieuwe partijen leuk vinden. Ze zijn
geselecteerd door het jeugdbestuur, met name met het oog op de kerstdienst die later op het jaar zal
plaatsvinden.
Hopelijk tot ziens bij een van de repetities, en anders bij de workshop/voorspeelavond.
Bas Slotema

Verjaardagen
7
14
16
21
21
21
27

Conny Slotema
Rinus Schuiling
Viona Koole
Tijs Baaij
Marieke Dees
Eefke Noordhoek
Anne de Winter

Ledennieuws
Op 3 oktober heeft Lindy deelgenomen aan het Nederlands kampioenschap solisten en ensembles
blaasmuziek 2015 in Utrecht. Lindy behaalde 86
punten, goed voor een 1e prijs en tevens was zij
een van de publieksprijswinnaars:
Onder het motto “Utrecht blaast” presenteerde ZIMIHC
(podium voor amateurkunst) samen met de gemeente
Utrecht de Utrecht Prijs voor Blazers Solisten en
Ensembles. Deze prijs is uitgereikt aan zeven solisten (uit
elke divisie één) en een ensemble. Hieraan is verbonden
een optreden in het nevenprogramma van ECWO (
European Championship for Wind Orchestras) dat op 21
mei 2016 gehouden wordt in Tivoli Vredenburg in
Utrecht. Dit programma wordt ingevuld door KNMO en
ZIMIHC. Door het publiek werd bepaald welke
muzikanten deze prijs in ontvangst mochten nemen:
Owen Brouwer, Luca Vaneman, Lotte Tigelaar, Megan
Brouwer, Irene Wils, Luuk Meeuwis, Lindy Karreman en
Nicole Terpstra/Lutske Visser.
Voor meer info en foto's:
http://www.knmo.nl/2015/10/nk-solisten-en-ensembles-blaasmuziek-2015-groot-succes/#.VidUWDahc2w

Op woensdagavond 28 oktober ontving het bestuur het trieste bericht dat het ongeboren kindje van
Corina Rijnhout was overleden. Het kindje, zoon Stef, is de volgende dag geboren.
Wij wensen Corina, Michel en Tess heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

We mogen Carine van Dijck verwelkomen als nieuw lid van de harmonie. Carine speelt klarinet en heeft
inmiddels haar plekje gevonden in de klarinetsectie. Van harte welkom en we wensen je veel plezier.

Beste leden van Apollo,

Namens Rabobank Walcheren/Noord-Beveland en namens Alex van strandtent View, willen wij jullie
nogmaals bedanken voor het leuke optreden tijdens de kustmarathon.
Het was een leuke en gezellige dag, en daar heeft jullie inbreng zeker een groot aandeel in gehad.
Bedankt.
Met vriendelijke groet,
Stan de Meijer
Stagiair
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland
Telefoon (0118) 42 81 07
marketing@wnb.rabobank.nl
www.rabobank.nl/wnb

(foto's: facebookpagina View)
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‘ Laat kinderen iets
creëren vanuit hun
eigen fantasie’
In de rubriek De Dirigent brengt Klankwijzer een portret van een dirigent of instructeur uit de
amateurmuziek. In deze aflevering laat de Zeeuwse dirigente Cathy Kotoun haar licht schijnen over de
hedendaagse blaasmuziek.

Wie is Cathy Kotoun?
Opgegroeid in de horeca. Van onzekere puber naar nuchtere Zeeuw. Als musicus ontkom ik echter niet
aan de afwisseling tussen nuchter en onzeker, wat in mijn beleving alles te maken heeft met het huidige
begrip van onderwijs, muziekonderwijs en de maatschappelijk gewenste competitieve verplichting
steeds maar beter te moeten worden als het over kunst gaat. Heerlijk huis in het oude stadscentrum van
Zierikzee met de pompeuze maar geliefde Sint-Lievensmonstertoren zowat in de tuin. Twee
superkinderen. Als zelfstandige dag en acht met muziek bezig met als uitdaging werk en niet-werk te
scheiden.
Hobby’s buiten de muziek?
Moet ik nog ontdekken. Wel raak ik sinds de start vorig schooljaar met de studie Bachelor Music in
Education meer en meer geïnteresseerd in kunstfilosofie. Dus wie weet?

Hoe ben je in de muziekwereld terechtgekomen?
Gestimuleerd en stil aangemoedigd door mijn ouders. Met name mijn vader had hierin een sleutelrol.
Als hij voor de zaak inkopen ging doen, nam hij voor mij ook altijd lp’s mee, voornamelijk klassieke
muziek. Toen er sprake was
van meer dan gemiddelde belangstelling voor muziek en het leren bespelen van instrumenten was ook
niets te gek; ondanks de soms moeilijke tijden kwamen er altijd instrumenten waarvan de kwaliteit ook
gewoon meegroeide met de
ontwikkeling.

Hoe ben je uiteindelijk dirigent geworden?
Per toeval eigenlijk. Ik was destijds lid van Apollo Wissenkerke en tijdens de pauze had ik een gesprek
met een gastspeler; hij was net begonnen met Hafabra-directie op Codarts. Aangestoken door zijn
enthousiasme heb ik me
aangemeld voor een auditie. Ik herinner me nog goed de verbaasde blik van Jos van der Sijde, destijds
docent slagtechniek, toen ik aangaf dat piano mijn hoofdvak was. Trompet of slagwerk had natuurlijk
beter gepast in het plaatje.

Wat trekt je aan in het vak van dirigent?
Meer en meer de kunst van het delen van de passie voor muziek en de kunst eromheen. De soms heel
intieme verbinding die kan ontstaan tijdens het samen musiceren. Wat je geeft, krijg je terug. Maar ook
het waarnemen van de euforische blik van een orkestlid bij bijvoorbeeld een technische overwinning.
Het een-op-een moment dat daarop volgt door een blijk van herkenning mijnerzijds. De ontspanning die
je vervolgens soms op meerdere stoelen tegelijk kan waarnemen.
Wij weten wat voor moeite er vaak aan voorafgegaan is en vieren dan heel even dat moment. Kan niet
bestaat niet en dat zonder druk ook bewerkstelligen voor de onzekere helden. Muziek is voor iedereen
en kan door iedereen. Iedereen
is op zijn individuele manier creatief.
En vanzelfsprekend het educatieve aspect en in dit verband ook het uitdagen van de tieners van nu. En
daar dan een goede match met de andere lagen van een orkest mee zoeken. De uitdagingen van deze
tijd.
Belangrijkste wijze les van je docent?
Ik krijg tegenwoordig gedurende het schooljaar dagelijks wijze lessen. En het klinkt misschien raar maar
ze komen het meest van kinderen. Mijn eigen kinderen en mijn leerlingen. Een mooi voorbeeld: een
meisje van drie bezoekt sinds een poosje regelmatig de repetities van het leerlingenorkest. Ik krijg
tekeningen van haar. Op een daarvan was een aantal kleurrijke krassen te zien. Toen ik er bewonderend
naar wees, zei ze: saxofoon. Toen ik haar vervolgens vroeg of ze toevallig in het orkest ook een saxofoon
kon aanwijzen kreeg ik een vragende blik terug. Ik stelde de vraag nog een keer. Duidelijk werd dat ze de
vraag wel degelijk had verstaan maar alleen niet begreep waarom ik dat vroeg. Ik - haar held - die aan
haar moest vragen of er een saxofoon in het orkest zat, alsof ik niet wist en niet kon zien dat er rechts
van mij een paar saxofoons zaten. Zelden heb ik me zo klungelig gevoeld als tegenover dit kleine meisje.
Maar ze heeft me wel een wijze les geleerd en me bijgestuurd.
Naar welke bezetting gaat je voorkeur:
harmonie, fanfare of brassband?
Dat wisselt. Ontroering is de graadmeter. Als iets me raakt. Maar dat heb ik eigenlijk bij alle
instrumenten en bezettingen.
Grootste succes/hoogtepunt als dirigent?
Wanneer is iemand succesvol? Als je spreekt over hoge waarderingen in het concourscircuit waren er
wel een aantal. En ja, die hebben me ook wel een zetje gegeven. Maar telkens slechts een tijdelijk
feestgevoel. De echte hoogtepunten
zitten voor mij in heel andere dingen. De vrijheid krijgen om anders dan standaard te programmeren
bijvoorbeeld en daar dan ook mensen nieuwsgierig voor krijgen en er binnen een vereniging een team
mee te kunnen vormen. Of tieners in een orkest aan het componeren krijgen. Out of the box leren
denken. Een muzikant meer laten kunnen dan hij eigenlijk
zelf dacht. En dan dat moment van ervaren. Daar zitten voor mij de hoogtepunten.

Concoursen of concerten?
Concerten. Ik zie een concours niet als een noodzakelijk kwaad, maar zeer zeker ook niet noodzakelijk.

De doelgroep Blaasmuziek stelt in de nota Groei en Bloei een aantal alternatieve concoursvormen voor.
Wat vind je van die plannen?
Het is een feit dat dit voor de blaasmuziek typische fenomeen steeds minder gebruikt wordt door de
orkesten als een middel om de kwaliteit te verbeteren. Het concours is dan ook geen keiharde garantie
voor kwaliteitsverbetering.
Hooguit een middel, voor wie die schoen past… In de nota wordt ook het sociale aspect niet vergeten als
het gaat om het begrip kwaliteit en daar ben ik blij om. Voor een heleboel amateurmuzikanten dekt juist
dit begrip de lading; het sociale aspect is juist de kwaliteit. Dat is iets wat je inderdaad niet kunt laten
beoordelen door een jury. Daarnaast kun je als toehoorder iets mooi of lelijk vinden. Dat mag. Het hoort
er bij. Kunst, muziek is een oefenprogramma voor
afwijkende zienswijzen. Het woord ‘beoordelen’ zou er van mij ook nog uit mogen, evenals het beoogde
systeem waar de mogelijkheid bestaat de kwalificatie ‘onvoldoende’ te krijgen. Voor een groot aantal
orkesten is het feit dat ze op een podium durven te gaan zitten al genoeg voor de kwalificatie ‘ruim
voldoende’. Het zou toch mooi zijn wanneer muziek - kunst dus - weer gemaakt wordt zoals het ooit
bedoeld was. Muziek weer inzetten als een collectieve vormingstechniek
in plaats van een competitieve sport. Het prijzenpakket-lokkertje zou overbodig moeten zijn. Ik vind het
zelfs wat sneu klinken. We lijken de zingeving van het muziek maken, het samen musiceren, volledig
kwijt en kunnen niet meer
muziek maken en beleven zonder het gevoel te hebben steeds beter te willen zijn dan een ander. Onze
hele samenleving is er inmiddels op gebaseerd. Beterzijn dan een ander; gesportificeerd.
Het repertorium van verplichte werken komt met ingang van 2016 te vervallen. Wat vind je daarvan?
Het bekaderde gevoel vervalt hiermee en dat voelt op zich goed. Vervang het door een lijst met
suggesties van een aantal toonaangevende en vooral jonge en trendwatchende dirigenten. Vraag ze hun
keuze objectief te onderbouwen op een aantal relevante criteria en dan zo dat de dirigent die met een
orkest mee wil doen aan een concours een goede keuze kan maken.
Dirigeren is nog altijd een mannenwereld. Het aantal vrouwelijke dirigenten staat totaal niet in
verhouding tot het aandeel van de vrouwelijke muzikanten in de orkesten. Hoe komt dat?
Geen idee. Daar zou een mooi onderzoek naar gedaan kunnen worden.
Je bent ook actief in het onderwijs. Daar werk je onder andere met het principe van empowering
education. Kun je in het kort uitleggen wat dit inhoudt?
Empowered leren is een van de vele nieuwe kreten in het onderwijs. Gelegenheid geven om jezelf te
ontwikkelen en je eigen - creatieve - talenten te ontdekken, dekt de lading wel. Afgelopen twee jaar
hebben twee van mijn klassen van 13/14-jarigen een speelfilm gemaakt: De Bunker en The Meeting,
beide te zien op www.netzeeuws.nl. Beide keren was binnen de groep sprake van uitzonderlijk talent
dat tevoren nog niet ontdekt was en dat wanneer het niet op die manier ontdekt zou zijn in ieder geval
gedurende de schooltijd hoogstwaarschijnlijk ongebruikt zou zijn gebleven.
Wat zou het effect zijn als deze vorm van onderwijs breed zou worden toegepast in de wereld van de
blaasmuziek?
Bij mijn vereniging Crescendo en komend seizoen ook bij Apollo zijn de tienergroepen CR@SH! en
B.A.S.E. muzikaal actief naast de reguliere repetities. CR@SH! heeft vorig seizoen een compositie
gemaakt voor het Nederlands Blazers Ensemble en doet dat dit seizoen weer. B.A.S.E. is in de
zomervakantie gestart met werken aan haar eerste compositie voor het NBE. Hoe dan? Eigenlijk heel
simpel. Ik stel ze in staat om zelf hun muzikale verhaal te maken dat hun eigen emoties en verbeelding

weergeeft. Dat gaat een stap verder dan de muziek leren spelen die door anderen is gemaakt. Het sluit
nauw aan bij hun dagelijkse leven. De terugloop van het aantal leden in de tienerleeftijd is voor veel
orkesten een feit. Men investeert zeer veel tijd en geld in het aantrekken van nieuwe leden in de
basisschoolleeftijd. Niet zelden haken kinderen uit zo’n nieuw verworven groep af wanneer ze naar het
voortgezet onderwijs gaan. De veelgehoorde uitspraak dat ze te veel huiswerk hebben, zal voor een deel
zeker kloppen. Verveling is hierbij echter het sleutelwoord. Terug naar de bron, iets laten creëren vanuit
eigen fantasie. En écht aansluiten bij hun belevingswereld. De kennis die ze op straat en op school
opdoen, laten integreren en toepassen. Dat gaat verder dan onthouden en begrijpen. De
multidisciplinair denkende pubers van deze tijd zijn er klaar voor.

Hoe zie je de toekomst van de blaasmuziek?
Er ligt een fantastisch mooie weg voor ons. Zeker nu het primair onderwijs door de overheid
aangemoedigd wordt verbinding te zoeken met de culturele sector, waar de blaasmuziek een belangrijk
onderdeel van is. Alleen moet de
juiste weg gevonden worden. Enige kanttekening is dat er - weer - een wedstrijd aan gekoppeld wordt.
Dat dit blijkbaar nodig is, is tekenend voor de moeite die het kost een kwalitatieve en duurzame
verbinding te maken tussen muziek en onderwijs.
Evert Bisschop Boele heeft het in zijn artikel Het vak muziek in het creatieve tijdperk over de mismatch
tussen het muziekonderwijs zoals algemeen gedoceerd en het idee dit te koppelen, te verbinden aan de
economische sector, consumptief maar dan creatief. Boele stelt terecht dat op die manier het muzikaal
creatieve en expressieve individu, de leerlingen in het voortgezet onderwijs, vergeten worden. Laat dit
nu tegelijkertijd ook een heel kwetsbare groep zijn in onze sector. Hier ligt een geweldig mooie
uitdaging. Hier zitten de nieuwe denkers, de trendwatchers. De nieuwe componisten, dirigenten. En de
nieuwe orkestleden van de vernieuwde orkesten die echt meegroeien met de tijd en pluriform worden.
Begin daar al mee in het basisonderwijs. Ga daar direct al een paar stappen verder dan het ‘slechts’
aanleren van vaardigheden die daarna gestandaardiseerd getoetst moeten worden. One size fits none.
Zij kunnen het verschil maken. Maak van de blaasmuziek een afspiegeling van vandaag en morgen. En
niet van gisteren.
Naam:

Beste collega muzikanten,
Op zaterdag 7 november a.s. geven wij een Cover Concert in De Brug, Havelaarstraat 101 d te
Colijnsplaat.
In het voorprogramma speelt jongerenband “6 Times Fun”.
Dan wij zelf ( Brassband Wilhelmina).
We zullen die avond allemaal bekende Covers uitvoeren onder leiding van onze interim dirigent Arjo
Briggeman.
Aansluitend een spetterend optreden van “Bad Hair Day”.
Zaal open vanaf 19.00 uur.
Aanvang Concert 19.30 uur.
Kaartjes zijn vooraf te verkrijgen bij Spar Sturm en Bakkerij Wim & Francien in Colijnsplaat.
Ook kun je ze reserveren via wilhelmina@zeelandnet.nl
Ze kosten € 5.00 per stuk maar daar krijg je dan ook een volle avond prachtige muziek voor en een hoop
gezelligheid.

Onze sponsoren

Veerweg 14
Kamperland
tel. 0113 - 371373

Groene Weegje 19 - 25
4301 RN Zierikzee
Tel: 0111 - 415455

Strandhoekweg 1
4493 NS Kamperland
Tel: 0113 - 37123

Albert Heijn Kamperland
Ruiterplaatweg 5
4493 PG Kamperland
Tel. 0113 - 377550

Ruiterplaatweg 13
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 370048

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

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

Dorpsweg 48
4491 EL Wissenkerke
Tel: 06 - 29595171

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

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

Ruiterplaatweg 2B
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 37123

Ruiterplaatweg 15
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 371645

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

Cruijckelcreke 13C
4491 PS Wissenkerke
Tel: 0113 - 700262

Ruiterplaatweg 2C
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 373939

Weststraat 11
4484 AA Kortgene
Tel: 06 - 51957982

Steeweg 50
4401 AR Yerseke
Tel: 0113 - 572343

Soelekerkestraat 9
4493 BS Kamperland
Tel: 0113 - 372268

Voorstraat 17
4491 EV Wissenkerke
Tel: 0113 - 371324

Boomweidelaan 63
4423 AN Schore
Tel: 06 - 51058666

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

Rijschool Noord-Beveland
Noordeindstraat 30
4491 ES Wissenkerke
Tel: 0113 - 372329

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

Pearyweg 23
4462 GT Goes
Tel: 0113 - 220640

Noordstraat 42
4493 AH Kamperland
Tel: 0113 - 371624

Oostvoorstraat 13
4491 EN Wissenkerke
Tel: 0113 - 372000

Voorstraat 9
4491 ET Wissenkerke
Tel: 0113-371663

Pluimvee- en
Molenaarsbedrijf
Verhage
Ooststaat 28
4491 EH Wissenkerke
Tel: 0113 - 371246

Uw advertentie hier?
Neem voor de mogelijkheden
contact op met de penningmeester

