
Apollo4Energy

Beste lezer,

Daar ligt weer het bekende 
blaadje voor uw neus. 

In de toekomst zult u, naast 
deze vertrouwde papieren 
versie, de nieuwsbrief ook 
digitaal kunnen ontvangen. 
Aanmelden voor deze digitale 
versie is mogelijk op de ver-
nieuwde site van Apollo.
www.apollogoor.nl

In deze nieuwsbrief kijken we 
nog eens goed naar de leer-
lingencommissie, wie zitten 
erin en wat doen ze? Ook ver-
telt Aniek Schuitemaker over 
haar belevenissen in Egypte 
en blikken we vooruit naar 
een spektakel wat deze herfst 
plaats zal vinden: Apollo’s 
TOP2000. 

Heel veel leesplezier gewenst!

Met muzikale groet, 

De Redactie
Beste lezers,

Na een gezellige afsluiting 
van het muzikaal seizoen 
’06-’07 hebben we kunnen 
genieten van een paar weken 
welverdiende rust. Maar 
inmiddels zijn D-examen 
concert

Zondag 6 april jl. was het 
zover: het D-examen concert. 
Drie talenten uit de vereniging 
mochten voor hun D-examen 
een solowerk met orkest spelen. 
Het D-examen is het hoogst 
haalbare op amateurniveau. Het 
concert werd gehouden in een 
volle Hofkerk, die zich hier prima 
voor bleek te lenen. De solisten 
werden gejureerd door eredirigent 
de heer Fransen en Marieke 
Semmekrot. Nadat het orkest 
het concert geopend had met 
een goed uitgevoerde Ouverture 
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[door Monique Zweers]

In onze vorige nieuwsbrief 
stond een uitgebreid artikel over 
onze steun aan de Stichting 
Join4Energy middels de verkoop 
van de Apollo4Energy-mix. Een 
door De Zuivelhoeve Goor speciaal 
samengestelde notenmix met als 
symboliek dat onze muzikanten 
energie krijgen van het spelen van 
muzieknoten. Die energie wilden we 
via Vincent Pollemans doorgeven 
aan de stichting die financiële 
middelen verwerft voor onderzoek 
naar energiestofwisselingsziekten. 

Op woensdag 13 april 2011 
begon de actie met het verpakken 
van de Apollo4Energy-mix. 
Voor die gelegenheid was het 
‘Apollo4Energy-team’ (Harja 
Abbink, Corine de Croes, José 
Wittrock en Monique Zweers) 
uitgebreid met Immy Kuipers, 
Hanny Seinen en Edith Veltman. 
In het bedrijfsverzamelgebouw 
op Zenkeldamshoek waar wij 
ook onze opslagruimte hebben, 
werden ruim 600 bakjes gevuld met 
Apollo4Energy-mix. Direct daarna 
kwam de verkoop op gang onder 
familie, kennissen en collega’s. De 
officiële verkoop startte tijdens 
de voorstelling Wieger Wil Weg 
op maandag 18 april 2011. Als 
ambassadeur van de Stichting 
Join4Energy hield verslaggever Paul 
Schabbink een mooi betoog over 

onze actie en de doelstellingen van 
de Stichting. Bijzondere gast deze 
avond was Gerben Pollemans, het 
lieve kereltje waar het allemaal om 
begonnen is… De verkoop op die 
eerste avond overtrof werkelijk 
alle verwachtingen zodat De 
Zuivelhoeve Goor werd gevraagd 
ons diezelfde week nog extra 
voorraad te leveren. Op vrijdag 
21 april konden we opnieuw ‘noten 
scheppen’. 

Tijdens het Big Band Festival op 
Tweede Paasdag hebben we 
dankzij de geweldige inzet van 
zo’n twintig leden de verkoop 
succesvol voortgezet. Het streven 
was om die dag de hele voorraad 
te verkopen maar dat lukte helaas 

net niet. Met instemming van de 
Oranjevereniging Goor konden 
we echter op Koninginnedag 
nog weer flink wat noten ‘aan 
de man brengen’ en tijdens de 
orkestrepetitie op maandag 2 mei 
gingen ook de laatste bakjes van de 
hand. 

Nadat al het geld geteld was en 
de rekeningen betaald, konden 
we op donderdag 27 mei 2011 het 
uiteindelijke resultaat symbolisch 
aan Vincent aanbieden. De familie 
Pollemans, het Apollo4Energy-team 
en de bestuursleden Ruben van 
den Burg en Ellen en Jan Groothuis 
waren daarvoor welkom in de 
winkel van Rogier Schafraad die de 
Zuivelhoeve in Goor runt. Met zijn 



[door Ceciel Boonk]

Deze commissie bestaat al een aantal 
jaren en heeft verschillende taken 
om een goed overzicht te houden 
binnen ons leerlingenbestand. Het 
afgelopen jaar zijn Henk Hofmeijer en 
Gerard Veringa gestopt, maar hebben 
we versterking gekregen van Joop 
Poelwijk en Helma Lek. Daar zijn we 
uiteraard erg blij mee.
Op dit moment bestaat de commissie 
uit:
-	 Jos Evers, voorzitter. Jos wordt op 
 dit moment vervangen door Ruben  
 van den Burg. De taken: 
•	 aansturen van de    
 leerlingencommissie
•	 aanspreekpunt voor hoofdbestuur
•	 vergaderingen voorzitten
-	 Joop Poelwijk, secretaris met de  
 taken:
•	 notuleren en notulen uitwerken
•	 maken en ver-/doorsturen brieven  
 naar secretariaat (Ellen Groothuis)
•	 communicatie naar voorzitter en  
 leden LC
•	 leerlingenlijst actueel houden
-	 Maureen Hazenkamp
•	 contact met de Reggehof, zaal en  
 catering
•	 ondersteuning dirigente en contact  
 bestuur
•	 aanvragen voor samenwerking  
 andere projecten

adviezen, zijn hulp en doordat hij de 
noten tegen een zeer scherpe prijs 
aan ons beschikbaar heeft gesteld, 
heeft Rogier een erg belangrijke rol 
vervuld in het succes van onze actie. 
Dat de actie succesvol was, blijkt 
wel uit het bedrag waarmee we 
Vincent de kale berg op mochten 
sturen. Maar liefst € 1.504,49 heeft 
onze penningmeester op naam 
van Vincent mogen storten op de 
rekening van Join4Energy. Als 
A4E-team waren we blij met en trots 
op het resultaat. Op de foto is te 
zien dat Vincent evenzo blij 
en trots is. 

Iedereen die de actie heeft gesteund 
door noten te kopen, te verkopen 
of anderszins wil ik langs deze weg 
nog een keer heel hartelijk danken!

De leerlingencommissie van Apollo

-	 Marieke Semmekrot,   
 dirigente van samenspelgroep  
 en jeugdorkest.
•	 samenwerking met Maureen
•	 ondersteuning
•	 contacten tussen ouders en   
 leerlingen van samenspelgroep  
 en jeugdorkest
-	 Gerrie Lunding
•	 contactpersoon Drum- en   
 showfanfare
•	 leerlingen begeleiden naar de  
 Drum- en showfanfare
-	 Helma Lek
•	 organiseren en helpen bij   
 verschillende  activiteiten
-	 Ceciel Boonk
•	 diplomauitreiking organiseren
•	 presentje voor de leerlingen
•	 helpen met verschillende   
 activiteiten

Op dit moment hebben we vanuit 
het bestuur ook hulp van onze 
secretaris Ellen Groothuis. Ze is de 
afgelopen periode erg druk geweest 
met de aan- en afmeldingen van de 
leerlingen. Er zijn helaas 7 leerlingen 
gestopt, maar er hebben zich weer 
11 nieuwe leerlingen aangemeld en 
dat is natuurlijk een mooi resultaat.
Verder organiseert de LC 
verschillende activiteiten: 

-	 Op zondag 10 juli a.s. kunnen  
 de leerlingen een duik nemen in 
 zwembad “De Whee”  als 
  afsluiting van het jaar.   
 Beachparty!!
-	 Op 9 oktober staat er weer   
 een “Play-inn” samen met   
 onze Noaberverenigingen op het  
 programma.
-	 Dan hebben we de openbare  
 repetitie en mogen kinderen  
 verschillende instrumenten   
 uitproberen. 
-	 Samenspelgroepje en   
 jeugdorkest begeleiden bij   
 optredens zoals op 2e paasdag.
 Dit is wat de LC zoal doet. 
 Eigenlijk best een belangrijke  
 commissie, want de jeugd is de  
 toekomst voor Apollo!!!!

Groeten van de 
Leerlingencommissie



[door Monique Zweers]

Dit jaar was de Drum- en Showfanfare 
opnieuw te gast in kampeerboerderij 
De Heidebloem in Haarle voor 
het derde trainingsweekend. Een 
uitermate geschikte locatie voor 
showrepetities en een gezellige 
avond/nacht. 
Na aankomst op vrijdag 15 april 
werd gelijk gestart met de repetitie. 
Ons doel voor dit weekend was 
om onze show ‘Soultime’ weer 
eens flink uit te diepen. Ook had 
Albert-Jan de show op een aantal 
onderdelen herschreven. Was ’t 
niet voor de nieuwe leden dan wel 
voor verbetering van de show. Die 
vrijdagavond kon al een flinke slag 
gemaakt worden. 
Het thema voor de feestavond was 
“Ik hou van Holland” maar voor ’t 
zover was, werd een oude traditie in 
ere hersteld … de ontgroening van 
nieuwe leden. De foto’s spreken voor 
zich!
Special guests van de avond waren 
natuurlijk onze eigen Linda de Mol en 
Meneer Cheung die ons samen door 
het programma “Ik hou van Holland” 
leidden. Twee teams hebben fanatiek 

gestreden om de eer en werden 
enthousiast aangemoedigd door de 
achterban. Iedereen heeft zich die 
avond prima vermaakt. Helemáál stil is 
het die nacht dan ook niet geworden 

Na het ontbijt op zaterdagmorgen 
zijn we opnieuw met ‘Soultime’ aan 
de slag gegaan. ’s Middags werd 
gerepeteerd onder leiding van een 
extern excercitie-instructeur, Mark 
van Limburg. Mark werd ingehuurd 
om onze excercitie te verfijnen en 
een advies/oordeel te geven over 
onze show. Daarbij was hij scherp op 
houding, rijen, onderlinge afstanden, 
paslengtes enz. Een nuttige middag 
en met zijn aanbevelingen kunnen 
Albert-Jan en Mathijn weer aan de 
slag. 

Soultime & partytime @ De Heidebloem in Haarle



Een goed gevulde zaal bij Wieger Wil Weg

[door Dianne te Bogt]

De laatste jaren is het samenspel 
met de Goorse basisschooljeugd van 
groep 5 een van de hoogtepunten 
van het orkestprogramma. Kinderen 
leren op speelse wijze kennismaken 
met het samenspelen in een orkest, 
maar leren ook welke verschillende 
instrumenten er zijn. Zelf hebben 
ze hun eigen inbreng in zang, dans 
en uiteraard het meespelen op de 
blokfluit. 

Na weken van oefenen was 
het op maandagavond 18 april 
dan zover voor de enthousiaste 
kinderen uit groep 5. ‘Wieger wil 
weg’… het vervolg op het verhaal 
‘Wieger wordt wakker’. Dit keer 
ging het verhaal, verteld door 
Ruut te Velthuis, over Wieger die 
op vakantie ging! Samen met het 

jeugd- en harmonieorkest floten 
en zongen de kinderen er goed 
op los en dat voor een heel goed 
gevulde zaal met ouders, broers, 
zussen en andere belangstellenden! 
Het enthousiasme spatte er van af, 
en het leek voor de kinderen af en 
toe lastig om dit enthousiasme niet 
te delen met de klasgenootjes. De 
prachtige trompetsolo van Joris van 
den Berg wist een van de kinderen 
zo te raken, dat deze met tranen in 
de ogen de coulissen in verdween.

Paul Schabbink, ambassadeur 
van de stichting Join4Energy, 
maakte van deze gelegenheid 
graag gebruik om de doelen en 
activiteiten van de stichting voor 
het voetlicht te brengen (zie ook 
het artikel over Apollo4Energy). 

Na afloop kon iedereen de lekkere 
Apollo4Energy nootjes kopen om 
Vincent Pollemans en de stichting te 
steunen!

Ook was er weer de gelegenheid 
voor verschillende kinderen om 
een instrument uit te proberen. 
Het blijkt een effectief middel om 
nieuwe leden te werven. Een aantal 
kinderen heeft zich inmiddels 
aangemeld voor het nieuwe lesjaar. 



Geslaagd!
[door Helma Lek]

Op donderdag 21 april 2011 hebben 
alle leerlingen die met succes het 
muziekexamen hebben afgelegd 
hun diploma ontvangen uit handen 
van voorzitter Ruben van den 
Burg. Voor aanvang was er voor 
de meegekomen familieleden een 
kopje koffie, thee of limonade.
Het leerlingenorkest o.l.v. Claudia 
Huisken speelde in totaal drie 
stukken en tussen ieder muziekstuk 
werden leerlingen in het zonnetje 
gezet. 

De leerlingen kregen voor het slagen 
ook nog een mooi presentje, een 
potlood met magneet, dat ze tijdens 
de repetitie aan de lessenaar kunnen 
klikken.
Namens de leerlingencommissie 
wensen wij alle leerlingen veel 
muziekplezier bij Apollo.

Dwarsfluit:
Lianne Roescher -  A  
Klarinet: 
Iris Buitenhuis -  A 
Britt Groothuis -  A 
Fleur Pleijsier -   A 
Dominique Drost -  B 
Maud de Groot -  B 
Mika Hazenkamp -  B 
Saxofoon:
Wendy Waanders -  B 
Trombone:
Rutger ter Horst -  B 
Trompet:
Leonie Bosma -  A 
Wouter Oltheten -  A

[door Ellen Groothuis]

25 april 2011. Voor de derde 
opeenvolgende keer wordt het 
BigBandFestival Goor georganiseerd 
en mogelijk gemaakt door 
Sponsoren,Stichting Stadspromotie 
Goor, Goor Collectief én natuurlijk de 
leden van onze eigen BigBand. Apollo 
heeft er zin in. Het belooft sowieso 
een mooie dag te worden waar de 
negen bigbands ieder een uur lang 
op de drie podia zich van hun beste 
kant kunnen laten zien en het publiek 
muzikaal vermaken. Daarnaast 
spelen er op verschillende plekken 
in het centrum drie dixieland- en 
bluesbands die ook elk jaar weer van 

Derde BigBand Festival weer een gigasucces!



de partij zijn. 
Om 13.00 uur is het zover en 
opent The Apollo BigBand het 
BigBandFestival 2011 met haar 
optreden om zich daarna uit de 
voeten te maken. Ieder gaat met 
een eigen taak verschillende kanten 
op om te zorgen dat alles goed zal 
verlopen.
Ook het mini-concert van 
de Samenspeelgroep en het 
Jeugdorkest van Apollo trekt veel 
bekijks en met de notenverkoop 
van Apollo4Energy zit het wel snor. 
Kinderen kunnen zich vermaken in 
de verschillende springkussens die 
in het centrum zijn geplaatst. De 
terrassen zijn goed gevuld, wat wil 
een mens nog meer?
Aan het einde van de dag sluit 
de winnaar van 2010, BigBand 
Allotria uit Zwolle het spektakel 
af met een optreden waarna 
meteen ook de winnaar van 
2011 bekend wordt gemaakt. 
Bigband Friesland en Sonic Blast 
Bigband eindigen erg dicht bij 
elkaar. De Sonic Blast Bigband uit 

Eindhoven kan het Goorse Bigband 
Festival  2011 uiteindelijk op haar 
naam schrijven omdat deze band 
voor vernieuwing heeft gekozen. 
BigBand Big Time uit Ter Apel krijgt 
de aanmoedigingsprijs. 
Er kwamen naar schatting 

33.000 toeschouwers af op dit 
topevenement.  Volgend jaar weer 
op 2e Paasdag!

Noi si Voi, op naar Rome
[door Immy Kuipers en 
Hanny Morsink]

Er zijn veel goede doelen, bekend 
en onbekend. Een onbekend, maar 
zeker een heel bijzonder doel heeft 
de stichting Noi si Voi (Roemeens 
voor wij en jullie). Deze Nederlandse 
stichting zet zich in om jonge mensen 
met een verstandelijke beperking 
in Roemenië een menswaardiger 
bestaan te geven.
Een aantal mijlpalen die de stichting 
in de loop der jaren al heeft bereikt 
is het opzetten en inrichten van een 
medische post en het bouwen van 
een woonhuis voor zeven jongens 
in het dorp Giurcani (Roemeens 
Moldavië). Meer informatie over deze 
bijzondere stichting is te vinden op 
www.noisivoi.nl. 

Op woensdag 6 juli worden wij vanuit 
de HH Petrus en Paulus uitgeluid en 
vertrekken wij per fiets naar Rome. 
Ons doel is geld inzamelen voor het 
huidige project van Noi si Voi: het 
realiseren van een zorgboerderij in 
het dorp Gagesti. Wij hopen met onze 

fietstocht van 2.500 km een 
onvervulde wens van Noi Si Voi 
te kunnen verwezenlijken, nl. 
vóór de winter te beschikken 
over een noodaggregaat. 

Mocht u hierin een bijdrage 
willen leveren, kunt u 
doneren op bankrekening 
nr. 46.67.85.569 t.n.v. Hanny 
Morsink/Immy Kuipers te 
Goor onder vermelding van: 

sponsoring Rome. Alle giften 
komen ten gunste van de stichting 
Noi si Voi. Namens de jongeren in 
Roemenië alvast hartelijk bedankt!

Wilt u ons tijdens onze tocht 
volgen? Kijk dan op http://
opnaarrome.waarbenjij.nu. Op 
deze website kunt u de verslagen 
en foto’s van onze reis lezen en 
reacties plaatsen.

Muziek brengt mensen dichter bij elkaar maar ook dit soort ini-

tiatieven; samen werken aan een betere wereld! Wij wensen onze 

saxofoniste Immy en haar schoonmoeder Hanny een heel goede en 

succesvolle reis.



Een zonovergoten Koninginnedag 2011

[door Corine de Croes]

Een stralende Koninginnedag was 
het 30 april jl. Strak blauwe lucht, 
een lekkere temperatuur en veel 
publiek in het centrum van Goor 
maakten het extra feestelijk. Niet in 
de laatste plaats door het optreden 
van het orkest en de Drum- en 
Showfanfare van Apollo in het hart 
van het Twentse Haagje. 
Naast een aantal stukken als de 
‘Hymnus pastorale’ en ‘Bergbauern’ 
werden er verschillende marsen 
ten gehore gebracht. De mars 
‘She’s not there’ zorgde voor enige 
hilariteit onder de muzikanten op 
het feest van Hare Majesteit. Dat 
‘zij er niet was’ mocht de pret niet 
drukken. Toehoorders waren erg 
enthousiast. Natuurlijk ontbraken 
het Nederlandse- en het Goorse 
volkslied niet op het repertoire.
Na het drie kwartier durende 
concert kon het publiek, bij het 

Een geslaagd concert door de Reggestad Muzikanten

[door Gerard Veringa]

Het publiek  werd zaterdagavond 
14 mei, in de Reggehof, 
getrakteerd op een afwisselend 
en vlot programma, dat bestond 
uit optredens van de kapel 
De Reggestad Muzikanten 
(o.l.v. Jos Evers) en de eigen 
Oberkrainergroep , Die Orginal 
Reggetaler SpaTzen (DORST). 
Het geluid werd verzorgd door Roy 
Hazenkamp en het licht door de 
medewerkers van De Reggehof. 
 
De kapel begon haar programma 
met de mooie mars “Bohemia” van 
Kurt Pascher.
Daarna volgden nummers als “Auf 
geht’s zum Musikfest”, “Mondschein 
an der Eger”,etc.  Hierbij werd de 
zang verzorgd door de nieuwe 
zangeres Jansje Seckel en zanger 
Henk Sprick.
Voor de ware liefhebber was het dus 

door het ‘notenteam’ van Apollo 
speciaal ingerichte kraampje, de 
Apollo4Energy notenmix kopen, 
waarvan de opbrengst geheel ten 
goede kwam aan de Overijsselse 

Stichting Join4Energy. Elders in 
deze Nieuwsbrief kunt u meer lezen 
over deze goede actie.

volop genieten. 
Tijdens de korte ombouw van de 
formaties was er een Zwitserse 
scout naar Nederland gekomen, 
die muzikanten zocht voor 
een nieuw te formeren “Hof 
van Twente kapel”. Deze Scout 
Heinrich (alias Arie Hanepen) 

zocht dus muzikanten voor allerlei 
instrumenten, waaronder de 
vuvuzela. Een aantal geselecteerden 
ui t het publiek werd hiervoor op 
de bühne gehaald. U raadt het al, 
hilariteit ten top.



Optreden the Apollo Big band met Jazz Band Kiev

[door Luc Notkamp]

“Er komt weer een groep uit Kiev, 
zit ook een bigband bij. Misschien 
wel leuk om iets samen te doen” 
stelt Jan Lentelink terloops voor. Op 
dat moment zitten we nog midden 
in de organisatie van ons bigband 
festival en zoals het genetisch is 
vastgelegd; één ding tegelijk!
Nadat ik via een omweg wederom 
met hetzelfde voorstel werd 
geconfronteerd en in het besef dat 
dit inderdaad wel leuk is, stelden 
we als bigband voor om hier een 
donderdagavond voor te nemen en 
een gezamenlijk concertje te geven 
in een hele informele sfeer. Prima 
idee, zo gezegd zo gedaan.
 
Het begin dat gepland stond om 
acht uur in de avond met een 
optreden van onze Kiev vrienden, 
liep direct al meer dan een half uur 
uit. Ook daar kennen ze dus het 
beruchte kwartier. “Dat wordt wat”, 

Het programma ging aansluitend 
verder met de zes heren van DORST. 
Onder leiding van Jan Wolthuis, 
begonnen zij hun eerste setje met 
vlotte nummers van vrolijke muziek 
uit Slovenië. De muziek werd 
begeleid met zang van Jos Evers en 
Henk Sprick.

Na de pauze startte DORST weer 
met het nummer “Hallo Freunde”, 
waarna het verder ging met oa. 
“Leise rauscht das Mer” en het 
komische nummer “Resi”.

Als vanouds werd de avond 
afgesloten door de kapel, met een 
pittige polka, namelijk “Wir sind 
Vollblutmusikanten” van Ernst 
Hutter. In het nummer “Der dicke 
Zing” was er nog een solo op grote 
trom weggelegd voor gastsolist 
Michel Elfers.  In het nummer “Der 
Lieblingstrommler” liet slagwerker 
Jasper van Regteren zijn muzikale 
talenten horen. 

Het programma werd beëindigd 
met “Guten Abend , Gute Nacht” 

een solostuk voor 2 trompetten,  
voortreffelijk uitgevoerd door 
Elim de Brock en Jeroen Klein 
Legtenberg. 
Uit de reacties van het publiek was 
te horen dat het concert wederom 
gewaardeerd werd.
Het was dus met recht een gezellig 
muzikaal avondje uit. 

gingen bij ons de eerste stemmen 
al op. Welnu, het werd inderdaad 
wat. Een fantastisch optreden 
van een groep conservatorium 
studenten uit Kiev waar onze band 
swingend en met bewondering 

naar heeft mogen luisteren.
Naast ons waren er nog enkele 
gastouders en een verdwaalde 
gast uit het voorcafé, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Wij 
lieten ons na de pauze ook van 



onze beste kant horen waar de 
studenten weer erg enthousiast van 
werden. De avond eindigde dan 
ook in een geweldige “jamsessie” 

waarbij muziek maar weer eens een 
internationale taal blijkt te zijn.
Kortom, een erg leuke, muzikale en 
gezellige avond die voor enkelen 

onder ons “jammend” eindigde in 
de kleine uurtjes bij de Zon.

Drum- en Showfanfare in Eilshousen

[door Monique Zweers]

Op zaterdag 11 juni vertrok een 
deel van de Drum- en Showfanfare 
alvast naar het Duitse Eilshausen 
om, vooruitlopend op het zondagse 
optreden, feest te vieren met de 
plaatselijke schuttersvereniging. 
Chauffeur André Vehof bracht het 
gezelschap met de speciale “Kobes” 
naar het inmiddels vertrouwde 
hotel. 
Het bestuur van de schutters-
vereniging rekende op een groep 
van ca. 15 tot 20 personen uit 
Goor maar was zeer verheugd 
met de aanwezigheid van maar 
liefst 30 Apollo-lieden. Een 
speciaal voor de gelegenheid 
geformeerd ‘dweilorkestje’ verraste 
aan het begin van de avond het 
Koningspaar en alle gasten met een 
zeer geslaagd optreden in de tuin 
van de Schutterskoning. 
Een ooit door Willem Markerink 
begonnen traditie werd door 
zoon Jon in ere gehouden. Bij het 
betreden van de feesttent werden 
Hollandse “Matjes” aangeboden 
aan het Koningspaar, het bestuur en 
overige bezoekers van het feest. 
Op verzoek van het bestuur 
werd ook in de tent nog een leuk 
‘dweiloptreden’ verzorgd, waarop 
vele leuke reacties kwamen. Het 
was een erg gezellige avond en de 
band ‘Nightlife’ werd om 01.00 uur 
verzocht nog een uurtje langer te 
spelen. 

Het optreden op Eerste 
Pinksterdag bestond voor de 
Drum- en Showfanfare uit een 
korte tocht naar het schoolplein, 
gevolgd door enkele straatshows 
en de muzikale ontvangst van 
schuttersverenigingen uit de 
buurgemeenten. 
Terug op het feestterrein werd 
de show “Soultime”, ondanks 
een slecht oppervlak, heel goed 

uitgevoerd en met enthousiasme 
ontvangen door het publiek. 

Het bestuur van de schutters-
vereniging drong er op aan 
om voor Pinksteren 2012 geen 
andere optredens aan te nemen. 
Zij zien ons graag terug in 
Eilshausen. En hopelijk leveren 
de nieuwe contacten met de 
schuttersvereniging Bünde ons nog 
zo’n extra optreden op in september 
2012. 

„Nochmals vielen 
Dank an Euch 

alle für tolle 
Musik und schöne 
Stunden am letzten 

Wochenende bei 
uns in Eilshausen. 

Wir freuen uns, 
wenn Ihr bitte den 

Pfingstsonntag 
2012 reservieren 
und wieder bei 
uns musizieren 

könnt. Das ist der 
27.05.2012.“ 

(Dieter Meyn, 
voorzitter

Schützenferein 
Eilshausen) 



Schoolfeest 2011

[door Monique Kappert]

Apollo voorop in de optocht
De Drum- en Showfanfare van 
Apollo heeft zich weer eens van 
haar beste kant laten zien in zowel 
de kinderoptocht op zaterdag als 
de grote allegorische optocht op 
zondag tijdens het Goors School- en 
Volksfeest 2011. Strak in het pak 
en voorzien van een wervelende 
show presenteerde zij zich als het 
visitekaartje van de vereniging 
op straat. Zonder het orkest 
kwamen de shows uitstekend tot 
hun recht. De reacties waren dan 
ook uitermate positief over deze 
presentatie van Apollo. Saillant 
detail is dat een 30-tal  leden van de 
vereniging uit Eilshausen speciaal 
hiervoor naar Goor was afgereisd.

Schoolfeest Familie Festijn

Het Schoolfeest Familie Festijn 
was er een om in te lijsten. 
Tijdens de afwisselende show 
van muziek en zang stond bij tijd 
en wijle de feesttent op zijn kop. 
Bijna overwegend enthousiaste 
reacties op deze nieuwe invulling 
van de zaterdagmiddag van het 
School- en Volksfeest. Volgens 
Schoolfeestvoorzitter Erwin 
Zwierink was het in jaren niet meer 
zo druk geweest. Voor Apollo was 
het een mooie gelegenheid om de 
veelzijdigheid en kwaliteit van het 
orkest nog eens te onderstrepen. 
Nummers variërend van 
Bigbandklassiekers tot U2, Volumia 
en Adele werden vol overtuiging 
de tent in geblazen, geslagen en 
gezongen. Na afloop werd zelfs 
geïnformeerd of de show te boeken 
was voor een ander evenement. 
Gezien de landelijke bezuinigingen 
op kunst en cultuur opent dit een 
heel nieuw perspectief.

’’Wir alle waren sehr beeindruckt von den prächtigen, 

sicherlich in eigener Regie gestalteten schönen großen 

Wagen und der tollen Marschmusik.

(Dieter Meyn, voorzitter Schützengesellschaft Eilshausen)



Geboren

Even voorstellen......

dochter van Angela Hoogstrate
en Martijn van Rijn

(door Dianne te Bogt en Monique Zweers)

Bij onze hoofdonderdelen (orkest en drum- en showfanfare, incl. majorettes) hebben 
we de volgende personen mogen verwelkomen:

Lorelei

Naam:	 Dominique Drost
Leeftijd:	 14	jaar
Instrument:	 klarinet
Onderdeel:	 Orkest
Sport/hobby’s:	 voetbal
In	het	dagelijks	leven:	 leerling	De	Waerdenborch
Muziekverleden:	 les	sinds	m’n	9e	en	via	samenspeelgroepje
	 en	leerlingenorkest	naar	het	grote	orkest

Naam:	 Saray Eggink
Leeftijd:	 21	jaar
Instrument:	 bariton
Onderdeel:	 Drum-	en	Showfanfare
Sport/hobby’s:	 studeren,	muziek	maken	en	leuke	dingen	doen
	 met	vrienden	en	familie
In	het	dagelijks	leven:	 student	management,	recht	en	economie
Muziekverleden:	 na	11	jaar	met	veel	plezier	bij	de	majorettes	te	hebben	
	 gezeten,	vond	ik	het	welletjes	en	heb	ik	me	afgemeld		
	 als	lid	van	Apollo.	Toen	ik	echter	twee	schoolfeest-
	 optochten	aan	de	kant	had	gestaan,	begon	het	weer	te		
	 kriebelen	en	ben	ik	teruggekomen.	Ditmaal	op	bariton.

In memoriam 
Hanny Seinen

Na een kortstondig ziekbed overleed op 
9 juli 2011 op 65-jarige leeftijd onze hoorniste 

Hanny Seinen. Hanny werd in 1991 lid van 
Apollo en speelde met veel inzet en discipline 
de 1e hoornpartij in het harmonieorkest. Vanaf 
1994 maakte ze ook deel uit van de Reggestad 

Muzikanten en vervulde ze daarvoor een 
actieve rol bij het organiseren van activiteiten. 
Daarnaast was Hanny een vaste ondersteuning 

bij uitvoeringen van het jeugdorkest. 
In de periode 1995 tot 2005 voerde Hanny als 

bestuurslid het secretariaat van onze vereniging. 
Na twintig jaar hebben wij afscheid moeten 
nemen van een trouw en actief lid van onze 

vereniging. 
We zullen haar missen.



	 	
Colofon

Deze	nieuwsbrief	is	een	uitgave	
van	Muziekvereniging	Apollo	Goor	en	
wordt	in	een	oplage	van	350	stuks	
3	keer	per	jaar	verspreid	
onder	leden	en	sponsoren	van	Apollo.
Voor	informatie/vragen:
www.apollogoor.nl of 
info@apollogoor.nl

Redactie:
Corine	de	Croes,	
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Drukwerk:
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Bestuur Apollo:

Ruben van den Burg	 	
Voorzitter	 06	-	20592412

Wim Semmekrot	 	
Vice-voorzitter	 0547	-	262566

Jan Groothuis 	 	
Penningmeester	 06	-	20445770

Jan Lentelink	 	 	
2e Penningmeester	 0547	-	273101

Ellen Groothuis
Secretaris	 06	-	13071984

Mathijn Bomans	 	
Algemeen bestuurslid	 0547	-	273002

Roy Hazenkamp	 	
Algemeen bestuurslid	 0547	-	273641

Albert van den Burg	
Algemeen bestuurslid	 0547	-	275837

Beschermheer

Ir. J.G.J. ter Haar

Even voorstellen......

Naam:	 Maud de Groot
Leeftijd:	 13	jaar
Instrument:	 klarinet
Onderdeel:	 Orkest
Sport/hobby’s:	 hockey	en	internetten
In	het	dagelijks	leven:	 HAVO/VWO	klas	1	Waerdenborch
Muziekverleden:	 nu	3,5	jaar	klarinet,	daarvoor	’op	weg	
	 naar	een	instrument’

Naam:	 Mika Hazenkamp
Leeftijd:	 12	jaar
Instrument:	 klarinet
Onderdeel:	 Orkest
Sport/hobby’s:	 tekenen,	voetbal	en	muziek	maken
In	het	dagelijks	leven:	 leerling	SG	De		Waerdenborch	Goor
Muziekverleden:	 sinds	2006	muziekles,	
	 diploma’s	A	en	B

Naam:	 Helmer Hoenink
Leeftijd:	 14	jaar
Instrument:	 hoorn
Onderdeel:	 Orkest
Sport/hobby’s:	 judo,	lezen	en	gamen
In	het	dagelijks	leven:	 scholier	VWO		Waerdenborch
Muziekverleden:	 vanaf	mijn	8e	hoornles

Naam:	 Rutger Pollemans
Leeftijd:	 13	jaar
Instrument:	 trompet
Onderdeel:	 Orkest
Sport/hobby’s:	 scouting,	voetballen	en	natuurlijk
	 muziek	maken
In	het	dagelijks	leven:	 scholier	De		Waerdenborch	(1	VWO)
Muziekverleden:	 AMV	(blokfluit)

Naam:	 Silas Wittrock
Leeftijd:	 15	jaar
Instrument:	 klarinet
Onderdeel:	 Orkest
Sport/hobby’s:	 voetballen	en	klarinet
In	het	dagelijks	leven:	 scholier	De		Waerdenborch
Muziekverleden:	 ik	speel	nu	5	jaar	klarinet


