
A. Verhaar, Den Haag, en G. Nieuwland, Rotterdam. Apollo-secretaris Sytema 
wijdt er in zijn notulenboek vele bladzijden aan. In de fanfare-afdeling is "O.K.K." 
Kimswerd de hoogste, 262 punten met lof. Apollo Grouw behaalt in de Harmonie-
afdeling een eerste prijs met 253 punten. Er zijn door Grouw zeer veel eretekens 
geschonken, totaal 56, zodat er ook veel extra prijzen beschikbaar kunnen worden 
gesteld. Volgens Sytema is het beter te geven, dan te nemen. 

GROUW BESTAAT 850 JAAR 
Grouw bestaat dit jaar 850 jaar. 's Avonds is het dorp feeëriek verlicht. V.V.V. 
organiseert een waterconcert, waar Apollo en Akkrum optreden. 
In oktober wordt er een bazaar gehouden om de kosten van een jubileumviering in 
november boven water te krijgen. Er is twee dagen bazaar. Zaterdagsmorgens gaan 
Apollo en het korps uit Akkrum, dat hiervoor gevraagd is, door het hele dorp 
Grouw, "inclusief Spande Kont en Lange Jammer". Het heeft geholpen, de bazaar 
wordt een succes. 

ARIE ZWAAG BEZOEKT ALLE 53 REPETITIES 
Op de jaarvergadering van 18 oktober worden drie nieuwe leden aangenomen, te 
weten Bauke de Boer, Jelger Bijlsma en Anne Zwerver. Volgens de presentielijst is 
er 53 maal gerepeteerd. Arie Zwaag heeft ze alle 53 meegemaakt, de enige, gevolgd 
door oud-voorzitter v.d. Schaaf met 52 maal. 
Klaas L. de Jong stelt zich niet weer herkiesbaar als penningmeester. Bij de stem-
ming krijgt Klaas Wapstra 22 van de 30 stemmen. Ter gelegenheid van het jubileum 
worden de uitvoeringen vastgesteld op 12, 15 en 16 november, met medewerking 
van het Grouwster Toneel met het stuk "Het Paard van Troje" 

GELD EN GOEDE WOORDEN 
De receptie op 8 november wordt druk bezocht en talrijke sprekers met geld en 
goede woorden komen voor het voetlicht. Ook werden veel muzieknummers aange-
boden. De klap op de vuurpijl kwam, toen Gauke Bakker namens de "bazaar-com-
missie" twee prachtige pauken aanbood, benevens een C-fluit en f. 600,— voor de 
kas. De bazaar-commissie bestond uit G.M. Bakker, Jan Sj. de Vries en Jan de Wal, 
bijgestaan door de dames Tj. de Jong-Alberda, A. Terpstra-Bokma, G. Okkema-de 
Vries, J. Wedman-Nijdam en D. Sytema-Ladenius. 
Harm Veenstra, de fluitist, bood de partituur aan van de door hem gecomponeerde 
suite "Jeiersdream". Simke Molenaar, één van de drie oprichters (S. Molenaar, 
P. Ratsma en J. Gorter), stond als een rasechte entertainer te verhalen over de vroe-
gere tijden, zeer tot genoegen van de feestgenoten in de zaal. Al met al een zeer 
geslaagde jubileum-receptie. 
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1953: HUWELIJKSBOOTJES EN ENERGIE 
Het jaar 1953 begint vol energie. Er worden weer de nodige serenades gebracht bij 
ingezetenen, die 25 of 50 jaar getrouwd zijn, maar ook bij korpsleden, die in het 
huwelijksbootje stappen, zoals paukeniste Ike Halma (21 maart) en penningmeester 
Klaas Wapstra (20 april). 

ONVERSCHILLIGHEID BEVORDERT DE GOEDE GEEST NIET 
Ook zijn er de jaarlijkse optochten en concerten op It Grien. 
De publieke belangstelling bij de zomerconcerten wordt allengs minder. Apollo 
ondervindt het ook bij de jaarlijkse uitvoeringen. Dat wordt mede veroorzaakt door 
de GWHI, die vlak voor de muziekuitvoeringen haar vier toneelavonden houdt. 
Daar komt bij dat er leden bedanken, o.a. secretaris Jelle Sytema. De bezetting is 
zelfs incompleet, reden waarom ook niet aan een concours wordt meegedaan. Jonge 
muzikanten verlaten wegens hun militaire dienstplicht of om hun werk Grouw, ook 

de studie van de jongelui vormt vaak 
een bezwaar om geregeld de repeti-
ties te bezoeken. Er groeit onver-
schilligheid onder de leden en dat 
bevordert de goede geest nu eenmaal 
niet. 

1954: A-DIPLOMA'S 
Positief is wel, dat de jongens A. 
Terpstra, A. Zwaag, D. Visser en J. 
Westra hun A-diploma halen. 
Nieuwelingen worden Frits 
Hoogterp, R. Slot, P. Dijkstra en 
Hidde v.d. Bijl. Laatstgenoemde vier 
kunnen de leden-teruggang niet 
goedmaken. Er wordt zelfs een apar-
te ledenvergadering aan gewijd. 
Besloten toch een zaalconcert te 
geven in 1954, waarvoor hospes van 
Stralen als zaalhuur slechts tien cent 
per bezoeker vraagt, dus bijzonder 
royaal. Toch valt het bezoek tegen. 
Jan Terpstra emigreert met zijn gezin 
naar Canada, het kost Apollo 2 

Aan de studie ± 1955 
K. Westra, H. v.d. Bijl, S. Postma, A. Zwerver, R. v.d. Bijl, J. v.d. Berg. 
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goede leden. Op 28 juni wordt bij Jan thuis muzikaal afscheid van de Terpstra's 
genomen. Bij die gelegenheid collecteert Apollo voor het eerst voor het Anjerfonds. 
Op het concours in Oosterwolde behaalt Apollo een tweede prijs. Jelle Sytema en 
Lyckle Belt komen de gelederen toch weer versterken. 

ER STAAT GEEN NIEUWE VOORZITTER OP 
Op de jaarvergadering zijn eerste en tweede voorzitter niet herkiesbaar. Maar er 
staat geen nieuwe voorzitter op, zodat in arren moede de heren v.d. Wijk en v.d. 
Schaaf voorlopig nog een jaar aanblijven. 
In oktober 1954 vindt er een intiem feestje plaats ter gelegenheid van het 25-jarig 
directeurschap van dirigent B. de Jong. Bestuur met ere-leden en hun wederhelften. 

1955: VAN ALLES EN NOG WAT 
In maart 1955 wordt burgemeester R. Walda met muziek binnengehaald. In augus-
tus van dit jaar overlijdt op 60-jarige leeftijd het oud-lid Krijn Visser. Hij heeft veel 
voor Apollo betekend. 
Door vertrek van enkele leden (werk en studie) en door ziekte zijn er geen muzikan-
ten voldoende voor het houden van de Frisia-optocht tijdens de merke. Frisia laat de 
Schutterij uit Bolsward komen. Dat komt hard aan! Ingezonden stukken in de krant, 
ondertekend door twee personen, die volgens de secretaris "sels gjin noat blaze 
kinne". 
Maar het helpt blijkbaar wel. Er komt een soort actie-comité, dat een jeugdtamboer-
korps uit de grond wil stampen, meer donateurs wil zien te krijgen en oud-leden 
weer bij het korps wil slepen. En het lukt!, het slaat aan. Zomaar negen man er weer 
bij en vier leerlingen. 

WIETSE V.D. VEEN RIJDT SPECIAAL VOOR DIRECTEUR DE JONG 
Tweede secretaris Jan Deelstra jr. (25 jaar lid) is niet herkiesbaar. Wieger. 
Sjoerdsma wordt in het bestuur gekozen en wordt tevens voorzitter. Het salaris van 
directeur De Jong wordt op f. 15,—per repetitie gebracht. Vrijdagsavonds rijdt 
Wietse v.d, Veen speciaal voor De Jong nog op de 10 uur trein. 

WY HOEGE GJIN GEITEN EN BOKKEN, MAR TROMMELS EN STOKKEN 
Op 12 november 1955 is het "Apollo-dei". De speciale commissie wil via deze 
actie-dag de Grouwsters opwekken om Apollo er weer helemaal bovenop te krijgen. 
In de muziektent staat een bord met als tekst "Sneon is it APOLLO-dei, elk jowt 
dan nei draechkrêft wei". 
In de optocht loopt de jeugd met spandoeken en teksten "wy hoege gjin geiten en 
bokken, mar trommels en stokken" en "As wy allegear betelje dan sil Apollo it wol 
helje". Huizumer tamboers van "Volharding" lopen in de optocht mee, 's avonds 
slaat het tamboerkorps van 40 jongens uit Gorredijk zich door Grouw heen. Het 
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werk-comité, compleet met hoge hoed, loopt in de optocht mee. In het werkcomité 
zitten de heren G.H. Vledder, Joh. Boorsma, Ernst Wester, Tinus Wester, Jac. 
Postma en Reinder de Vries. 

OORKONDE EN RESULTATEN 
Op 2 december wordt het resultaat van de Apollo-dei overgedragen. Burgemeester 
Walda overhandigt voorzitter Sjoerdsma een oorkonde met als tekst: 

0p2 desimber 1955 is it Harmoniekorps Apollo oanbean om mei 
nije moed fuort te farren, 8 leden en 213 stipers en in bedrach oan 
jildfanf. 2.778,20. 

In de etalage van IJsselstein liggen een paar weken later de aangekochte trommels 
en op Grouwster bevrijdingsdag (15 april) komt het tamboerkorps in uniform de 
optocht van Apollo luister bijzetten. 

1956:1.300 GYMNASTEN 
Het wordt weer druk in 1956. Herhaaldelijk serenades en optochten bij zeilevene-
menten etc. 
SSS bestaat 50 jaar en organiseert de grote turnbetoging van de Tumkring 
Friesland. Op 9juni de officiële vlagoverdracht, op 10 juni de optocht met 1.300 
gymnasten, ditmaal met behulp van de corpsen uit Akkrum en Warga. 

Optocht voor het gemeentehuis 1956 
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TAMBOER-MAITRE WERKT PRO-DEO 
Per einde 1956 is er nog in kas f. 164,17 en een schuld van f. 438,96. Wietse 
Bijlsma van het tamboerkorps heeft nog f. 73,39 over. De jaarvergadering brengt de 
donateursbijdrage 50 cent hoger, is per jaar f. 300,—, terwijl de contributie van de 
werkende leden van 25 cent naar 35 cent per week gaat. Tamboer-maître G. 
Herrema werkt pro-deo. 

PASKE FOAR PASKE OP NEI IT JASKE 
Op 26 november 1956 heeft het actie-comité weer wat op stapel gezet, ditmaal 
onder het motto "Paske foar Paske op nei it Jaske", compleet met kramen ,"boer-
biet"-optreden van Apollo en een bazaar. 

1957: NIET BEST 
Het concours in 1957 levert een tweede prijs op en dat in een afdeling lager dan 
voorheen. Niet best. Wordt directeur De Jong te oud? Overleg met de andere De 
Jong-corpsen over verlenging van het arbeidscontract volgt. 

LEER NU TOCH EENS BETER MARCHEREN 
Er wordt een concert gegeven in Roordahuizum, daarna per verrassing naar het jubi-
lerende "Sparta" in Wartena. "Dat stie der tige by". 
Jou Ratsma is in oktober veertig jaar werkend lid. Er is weer een batig saldo in de 
kas. Sietse Postma volgt Klaas Wapstra op als penningmeester. Een optocht van de 
drumband kost voortaan f. 25,—. De leden van het muziekkorps moeten beter leren 
marcheren, kijk naar de drumband! 

1958: ULBE ZWAGA EN ZIJN MANNEN 
Ook in 1958 wordt weer een concert in Roordahuizum en Wartena gegeven, een 
week later in Grouw. Bijna geen publiek in Grouw! 
It Grouster Skûtsje wordt kampioen. Ulbe Zwaga en zijn mannen krijgen op 16 
augustus een welverdiende serenade. 
Aukje Hoen, Simke Blaauw, Gerrit de Vries en H. Hoitsma voegen zich bij Apollo, 
maar door militaire dienst, studie en werk buiten Grouw is er toch een teruggang in 
leden. 
Joh. v.d. Schaaf is 40 jaar lid. De repetities worden slecht bezocht. Op het concours 
in 1959 weer een tweede prijs. It Grouster Skûtsje wordt weer kampioen. 
Eind 1959 zijn er op papier 44 leden bij het korps en 18 leden bij de drumband. De 
drumband geeft op de Grouster Merke een show, waar veel publiek op af komt. 
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1959: DEELNAME AAN 
HISTORISCHE OPTOCHT 
Het bestuur doet alle moeite 
om de korpsleden te motive-
ren. Het concours in Drachten 
levert weer een eerste prijs op. 
Dat is weer een opsteker. Op 
de nationale bevrijdingsdag 
wordt Apollo gesplitst en gaan 
twee wagens met muzikanten 
aan de historische optocht 
deelnemen. 
Acte de présence wordt gege-

ven op de reünie van Ronde en Platbodemjachten. Voor de derde maal krijgt Ulbe 
Zwaga met zijn skûtsje en bemanning een kampioens-serenade. Jan Deelstra sr. en 
Wieger Sjoerdsma krijgen een serenade voor hun 50- en 25- jarig huwelijk. 

1960: HOTEL VAN STRALEN VERLATEN 
In 1960 verhuist Apollo in goed overleg met Hotel Van Stralen naar de Openbare 
School. Dat brengt ook mee, dat de uitvoeringen voortaan naar Oostergoo gaan, de 
ouderen behoeven dan niet meer trappen te lopen. Nieuwe leden zijn G. Andela, die 
meteen secretaris wordt, en de jonge onderwijzer uit Rauwerd, Douwe Reitsma 
(trompet). 
Er is nu weer een batig saldo van f. 840,34. 

1961: AFSCHEID BOUKE DE JONG 
Op 24 januari 1961 wordt door Apollo afscheid genomen van zijn directeur Bouke 
de Jong, die na 31 jaar Grouw de dirigeerstok neerlegt. Groot is de waardering. 
Burgemeester Walda en wethouder Sipke de Jong zijn hier ook aanwezig, evenals 
de ere-leden A. Bergstra, Jan Deelstra sr. en Jou Ratsma. Natuurlijk ook de heren 
van het actie-comité, beter gezegd de Permanente Commissie. Alle sprekers komen 
met cadeaus en/of enveloppes. Van de leden ontvangt De Jong een gouden draag-
medaille. Voorzitter Sjoerdsma overhandigt hem een enveloppe met een jaarsalaris. 
Dit bedrag is door enkele ingezetenen bijeengebracht. 

KOFFERTJE MET INTIEME KLEDINGSTUKKEN 
De jaarlijkse uitvoering wordt voor het eerst gehouden in hotel Oostergoo. Het 
voordeel van Oostergoo is, dat Apollo met één avond kan volstaan, wat weer ver-
mindering van de kosten met zich meebrengt. Ondanks noodweer, storm en regen is 
de zaal om 8 uur vol. De heer H. Witteveen wordt die avond door de voorzitter 
gedecoreerd in verband met 25 jaar trouwe dienst. De Grouwster toneelvereniging 

Harmoniecorps 
Apollo" 

GEVRAAGD 
LEERLINGEN 
TER OPLEIDING 

aanmelden. bi het bestuur 
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speelt de klucht "Oscar". Er kon weer eens hartelijk 
gelachen worden. "Ook dank zij het koffertje met 
zeer intieme kledingstukken"?! 

1961: SOLLICITATIE-PROCEDURE NIEUWE 
DIRECTEUR 
In verband met het afscheid van directeur B. de Jong 
wordt in de kranten een advertentie geplaatst voor 
een nieuwe dirigent. Totaal komen 12 sollicitaties 
binnen. Hieruit wordt een drietal gekozen, die aan-
geschreven werden voor een proefdirectie. Begin 
februari 1961 komen de heren J.A.J. Diederen, 
Leeuwarden, G. Heeringa, IJsbrechtum en P. 

Hoekstra, Gorredijk, langs op een repetitie. Omdat de heer Heeringa onmogelijk op 
de maandagavond kan repeteren valt hij meteen af. Daar de corpsleden verregaand 
voor de heer Diederen waren en de commissie ook van mening was dat deze onze 
directeur moest worden, werd de heer Diederen verzocht het directeurschap op zich 
te nemen. Deze nam dit aan. 

ONDERSCHATTING OUDEN VAN DAGEN 
Op 18 april houdt Apollo een optocht voor de leden van de Marrekrite. De mensen 
worden opgehaald van het Gemeentehuis, waar zij zich in mooie kostuums gestoken 
hebben en ze sluiten zich, met grote stroohoeden op, bij Apollo aan. Daarna ging 
het naar hotel Oostergoo, waar de Marrekrite naar binnen ging en Apollo rechts-
omkeer naar huis maakte. 
Op 23 mei worden de ouden van dagen met muziek binnen gehaald. Tenminste als 
men het nog muziek mag noemen, er waren circa tien á twaalf man van het corps 
aanwezig, wat voor een corps van plm. veertig man wel erg dun was. 

BURGEMEESTER STELT NIEUWE DIRECTEUR AAN PUBLIEK VOOR 
Op 10 juni wordt de nieuwe directeur Diederen, tijdens zijn eerste concert, door 
Burgemeester Walda aan het Grouwster publiek voorgesteld. Men kon gerust zeg-
gen dat dit een succes was, er was behoorlijk veel publiek en het commentaar na het 
concert was zeer gunstig. 
Op 9 september is met de schoolkinderen door het dorp getrokken. Met feestmut-
sen, toeters en parasols getooid heeft Apollo ze naar het sportveld gebracht. Die 
avond heeft de drumband traditiegetrouw een show gegeven met verlichte trommels 
op het Halbertsmaplein. Het geheel was door de heer Herrema weer prima ingestu-
deerd en keurig verzorgd en de vele toeschouwers die aanwezig waren kregen een 
mooi stukje werk te zien. 

Harmoniekorps 
,Apo1Io" 

te Grouw 
vraagt 

dirigent 
Sollicitaties aan de 
secretaris G. Andela, 
Roerdompstr. .8, Grouw. 
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EVALUATIE 
Zo is Apollo weer aan het einde gekomen van een seizoen waarin veel gewerkt is, 
maar waarin toch enkele gebeurtenissen die andere jaren hoogtepunten waren, zijn 
overgeslagen. Geen concoursdeelname in verband met te veel drukte in eigen dorp 
en door de dirigenten-wisseling. Toch is Apollo dat jaar goed vooruit gekomen, het 
repetitiebezoek is behoorlijk verbeterd en het peil van de gespeelde muziek is met 
sprongen vooruit gegaan. 

Harmoniecorps A 	17" armoniecorps ,,pouo' 
Zaterdagavond 8 uur populair concert op het Halbertsma-
plein, waaraan tevens medewerking zal worden verleend 
door onze drumband onder leiding van de heer Herrema. 

P r 0 g r a m m a 
De Kaukasus Grenadier, mars - Meester - Mol 
Fest Polonaise, - Svendsen - Pala 
Die schöne Galathéa, ouverture - Fr. v. Suppé - Molenaar 
Serenade Napolitaine, .-. Winkler - Molenaar 

• - 	Pauze 
• B.B.en C.F,, mars - Ord Hume 
Wilhelm Tell, - G. Rossini - van Leeuwen 
Gold und Silber, wals - F. Lehar - Stalmeijer 
•On the Quarter Deck, mars -. Kenneth All érd-
Le Taznbour Maitre, mars - P. B. Besseljnk 

Het geheel zal onder leiding staan van onze nieuwe dirigent, 
J. A. J. Diederen, die bij deze gelegenheid aan U zal wor- 

- 	den voorgesteld. 

CONCERT APOLLO. 
Zaterdagavônd vond op het Grien het 

concert van Apollo plaats, het eerste on-
der leiding van de nieuwe dirigent, de 
heer J. A. J. Diederen. De verwachtin-
gen van dit concert waren hoog ge-
spannen, de dirigent vat zijn taak na-
melijk zeer serieus op en door veel re-
peteren, een beter stemmen van de in-
strumenten en een enthousiaste aanpak 
is hij erin geslaagd het peil van Apollo 
inderdaad omhoog te brengen, wat een 
ieder zaterdagavond wel moest opval-
len. - De heer Diederen werd door de 
burgemeester welkom geheten bij zijn 
eerste officiële optreden in Grouw. 

De drumband liet enkele nieuwe mar-
sen horen en gaf een heel goede clemon-
Mratie van haar kunnen onder leiding 
van de heer Herrema. - 

Er was veel belangstelling; het was 
voor .Apollo een heel goede avond. 

1961 

LEDENVERGADERING EN 
HOGE KLARINETRIETJES-
ONKOSTEN 
Tijdens de ledenvergadering oktober 
1961 heet voorzitter W. Sjoerdsma 
alle nieuwe leden nog van harte wel-
kom in ons midden en hij hoopt dat 
zij allen goede en trouwe leden 
mogen worden, want zegt hij, wan-
neer alle leden goed hun best doen 
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en trouw op hun post zijn, kunnen wij een corps krijgen dat klinkt als een klok. Die 
avond wordt ook de nieuwe directeur Diederen speciaal verwelkomd. De heer 
Herrema ontvangt veel lovende woorden voor zijn goede aanpak van de drumband. 
De heer G. Andela leest het jaarverslag voor. Over de slechte opkomst bij de 
optocht van ouden van dagen wordt door de vergadering gelachen. De voorzitter 
laat dit niet zonder meer voorbij gaan. "We moeten goed beseffen wat het betekent 
om op een feestdag voor deze oudjes zo droevig slecht voor de dag te komen"! 
De hoge rekening van klarinetrietjes verbaast de aanwezigen enigszins, wat een 
druk gemompel tot gevolg heeft. Slordig gebruik blijkt de oorzaak van de netjes- 
onkosten. 
De ontvangsten waren dat seizoen f. 4.467,87 en de uitgaven f. 4.212,84. Een posi- 

tief saldo van f. 255,03. 
Voorzitter W. Sjoerdsma (zes jaar) en penningmeester S. Postma zijn aftredend en 
niet herkiesbaar. De voorzittersfunctie is door één van de zittende bestuursleden 
ingevuld. Penningmeester wordt D. Visser en tweede secretaris J. Leistra. 

BESLUITVAARDIGHEID 
Er wordt die avond veel vergadertijd besteed aan één of twee uitvoeringsavonden in 
hotel Oostergoo, of je dan op het toneel moet zitten of juist achter in de zaal, zullen 
we deelnemen aan een concours van de Friese Bond of moeten we juist meedoen 
met de Federatie. Er wordt besloten om in het vervolg om 7.45 uur te beginnen met 
de repetitie en om 10.15 uur op te houden. 

BLAASPOEPEN 
Tijdens de donateursactie op 21 oktober werden 35 nieuwe donateurs geworven. 
Amusant was nog dat iemand met 15 cent aan de deur stond. Zij dacht waarschijn-
lijk dat wij blaaspoepen waren. Overigens een idee, wie weet wat het opbrengt. 
Op 15 en 16 december vonden twee drukbezette, met populaire muziek doorspekte, 
uitvoeringsavonden plaats. Dat er in een klucht overigens ook wel ernstige momen-
ten kunnen voorkomen merkten we, toen onze eigen voorzitter op het toneel ver-
scheen als Lou de bokser. Een ontroerend moment wanneer je de baas van 't spul 
plotseling als een soort uitsmijter ziet verschijnen. 

1962: SCHERMUTSELINGEN MET SINTERKLAZEN 
Nadat er al enige schermutselingen geweest waren met verschillende Sinterklazen, 
kwam dan toch op 21 februari de echte Sint Pieter in Grouw aan, en hij werd even-
als andere jaren met muziek naar de Kleuterschool gebracht. We hebben nu weer 
kunnen zien dat er veel namaak-Sinterklazen zijn, maar er is maar één Sint Pieter, 
alleen de echte. 
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WISSELING BURGEMEESTER 
Op 31 augustus werd Burgemeester Walda een afscheidsavond aangeboden. En nu 
maar hopen dat wij van de nieuwe burgemeester evenveel steun krijgen als van de 
oude. Want het staat wel vast, dat wij aan de heer Walda een zeer goede steun had-
den en daarbij een trouwe supporter. 
Bij het binnenhalen van de nieuwe burgemeester, de heer K.J. Vrijling, op 1 sep-
tember werd voor het gemeentehuis het Wilhelmus en het Frysk Folksliet gespeeld. 
Gelukkig dat de schepper van het Wilhelmus hier niet bij aanwezig was. 

MISLUKKINGEN 
De drumband verdient weer een pluimpje voor het optreden na afloop van de volks-
spelen op 10 september. Medewerking aan de collecte van ouden van dagen, ten 
behoeve van hun jaarlijkse uitgaansdag, kwam door een of ander misverstand niet 
helemaal tot zijn recht. Wat ook niet helemaal wordt uitgevoerd zoals het werd 
gepland, was het optreden per schip bij het Skûtsjesilen. Door de zeer harde wind 
vielen een paar skûtsjes letterlijk en figuurlijk in het water en werd de wedstrijd 
afgelast, waarna Apollo ook maar weer huiswaarts keerde. 

EFFICIËNTE SERENADES 
Voor de jubilerende echtparen Hazenberg (50 jaar), Lantinga (55 jaar) en Jonker (55 
jaar) konden de serenades op één avond worden afgehandeld, daar deze echtparen 
zo netjes waren geweest op dezelfde datum in het huwelijk te treden. 

ZINGEND INSTRUMENT 
De opkomst op de repetities is dit jaar veel beter geworden. Toch gebeurt het nog al 
te vaak dat de heer Diederen als zingend instrument dienst moet doen om de gaten 
te vullen, en al klinkt zijn stem nog zo verdienstelijk, het is een bewijs dat er absen-
ten zijn. 
Verscheidene leerlingen konden in het korps worden opgenomen, o.a. A. de Jong, 
H. Teakema, R. Yntema uit Grouw en M. en F. Venema uit Roordahuizum. Tevens 
heeft de heer de Roos zich over de grote trom ontfermd. 

BURGEMEESTER GRIJPT IN 
Punt 8 op de jaarvergadering betreft de contributie. Dit punt wordt boven verwach-
ting zeer vlot afgewerkt. De verhoging van 100 % die door de voorzitter wordt 
voorgesteld, wordt na enig heen en weer gepraat aangenomen met 16 stemmen 
voor, één stem tegen en twee blanco stemmen. 
Hoitsma meent dat, wanneer hij eens invalt bij afwezigheid van de Directeur, de 
leden niet erg hun best doen, zodat er voor hem dan niet veel aardigheid aan is. 
De Vries spreekt uit naam van de Permanente Commissie de hoop uit dat Apollo 
ook wat optochten betreft het volgend jaar wat vooruitgang mag boeken. Het geeft 
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kwade gezichten, wanneer zoals deze zomer is gebeurd, een optocht eerst niet door 
kan gaan en later, wanneer de Burgemeester zich ermee bemoeit, het wel voor 
elkaar komt. 

1963: ANDERE SECRETARIS 
En ineens staat er in het notulenboek: Afgesloten op 13 maart 1963, getekend G. 
Andela. Andela was een zeer werkzaam man, die heel wat voor Apollo heeft 
gedaan. Ook zijn vrouw en zoon waren steeds actief. Zijn vrouw in de uniform-
afdeling en zijn zoon in het schrijven rondbrengen enz. van alles en nog wat. Dat 
het de familie Andela goed mag gaan in hun nieuwe werkkring is aller wens. 
Op 8 juni wordt medewerking verleend bij de opening van de nieuwe "Master 
Wielsma-skoalle". 

DE GROTE DAG 
30 juni zou dan de grote dag worden waarop een goede eerste prijs gehaald zou 
worden op het bondsconcours in Opeinde. 's Morgens om tien uur vertrokken met 
twee bussen en een vrachtauto. In Opeinde aangekomen bleken de vaandelstokken 
vergeten te zijn. Twee auto's werden erop uit gestuurd om de stokken op tijd te 
laten zijn voor de optocht. Dat lukte. 
Tegen het einde van de middag was het de beurt aan Apollo om het concoursnum-
mer te spelen. Volgens velen was het goed uitgevoerd. Maar die mening deelde de 
jury niet. Het werd een tweede prijs met 135 punten. Teleurgesteld werd de terug-
weg aanvaard. De daarop volgende maandagavond kwamen de tongen los. Het 
bleek namelijk dat de jury bijna openlijk had gezegd, dat het werk goed was uitge-
voerd, maar dat de kwaliteit van vooral de hout-instrumenten zeer slecht was. De 
jury had nog gelijk ook. Vele voorstellen om dit te verbeteren werden gedaan. Het 
liefst zou alles vernieuwd moeten worden. 

UITBREIDING BESTUUR 
Tijdens een buitengewone ledenvergadering op 8 juli 1963 wordt het voorstel 
gedaan het bestuur uit te breiden in verband met noodzakelijke veranderingen. Ds. 
Groeneveld, Ds. Keuning en dokter Dam waren bereid gevonden om in het bestuur 
zitting te nemen. Ook de heer K. Wapstra was hiertoe bereid. Het bestuur bestaat nu 
tijdelijk uit 8 personen. 

NAAR HET BUITENLAND 
20 september was de datum, waarop Apollo voor het eerst in haar geschiedenis naar 
het buitenland trok om in Duisburg met het Gemengd Koor een concert te geven. 
De volgende avond werd het concert geopend met het spelen van de mars 
"Triomfator" voor de Gnadenkirche. De plm. 1.000 toehoorders, die steeds weer 
applaudisseerden heeft dit concert voor de verlichte kerk veel vreugde gebracht. 
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Zondags werd door het Gemengd Koor nog meegewerkt aan een kerkdienst en 
's middags was er nog een mogelijkheid om te dansen. Jammer dat de twee dagen 
zo gauw voorbij waren. 

JAARVERGADERING 1 NOVEMBER 1963 
Tijdens de jaarvergadering worden er drie nieuwe werkende leden aangenomen: 
mevrouw J. de Jong, R. Eizenga en J. Douma. Voor W. Jonker is het 25 jaar gele-
den dat hij lid van Apollo werd. Ook voorzitter Sj. v.d. Wijk heeft reeds 25 jaar aan 
Apollo zijn beste krachten gegeven. Bovendien is het 45 jaar geleden dat Joh. v.d. 
Schaaf als lid van Apollo toetrad. Van der Schaaf zegt dat hij reeds 46 jaar lid is. 
Vroeger moest men immers eerst een jaar op proef. D. Visser stapt uit het bestuur in 
verband met studie. 

KENGETALLEN VERZUIM 
Het verzuim is verminderd tot 13,3 %. Dit was het vorige boekjaar 16,2 %. 
Mevrouw Tiekstra-Halma wil graag de mededelingen aan de leden na de repetities 
houden. Maar de mensen lopen altijd zo gauw mogelijk weg. Daarom zal dan in het 
nieuwe lokaal de deur op slot moeten, ook in de pauze. Sjoerdsma vraagt of we ook 
naar het zaalconcours zullen gaan. Om een tweede prijs te behalen, hoeven we het 
niet te doen en als we een eerste prijs zouden halen, zullen ze in het dorp zeggen, 
dat we geen nieuwe instrumenten nodig hebben. 

NIEUWE STOELEN 
Enige weken voor de uitvoeringen op 13 en 14 december 1963 werden er 50 stoelen 
gekocht van de heer P. Eisma. Allen kunnen nu op gelijke stoelen zitten, wat het 
geheel ten goede komt. 

1964: PLOTSELING VERTREK DIRECTEUR 
Op 27 mei werd voor het eerst vergadering gehouden in het nieuwe lokaal. Er was 
direct alweer een grote tegenslag. De heer Diederen had namelijk telefonisch laten 
weten, dat hij Apollo niet langer van dienst kon zijn. De leden waren, na van de 
schrik te zijn bekomen, over het algemeen van oordeel dat er een nieuwe dirigent 
moest komen. 

WORDT APOLLO EEN BRASSBAND? 
Op 8 juni werd onder leiding van de heer Kuipers een proefrepetitie gehouden. De 
heer Kuipers is solo-trompettist bij het Frysk Orkest. Hij kwam met het idee, om de 
fanfare met een rietje, zoals hij ons harmoniecorps noemde, om te vormen tot een 
originele brassband. De hout- en sax-blazers moeten omgeschoold worden. Of dat 
iedere blazer zal gelukken is natuurlijk punt twee. Maar omdat een brassband meer 
toekomstmogelijkheden biedt, zal het plan worden doorgezet. En wel zo vlug moge-
lijk. 



HARMONIECORPS 9 APOLL0" 
Dirigent: de heer J. A. J. van Diederen 

Uitvoeringen 
Voor donateurs met hun dames op vrijdag 13 en zaterdag 14 

december 1963, 's avonds 7.30 uur in hotel Oostergoo. 

PROGRAMMA 

1.  NATIONAL EMBLEM mars Bagley 

2.  FINLANDIA rymi. gedicht Jean 	Sibelius 

3.  ENGLISH SUITE 4 delen Gerard Boedijn 

4.  DELEN UIT CARMEN SUITE Bizet 

5.  DIE FLEDERMAUS ouverture Strauss 

6.  SEMPER FIDELIS mars Sousa 

7.  SEMPER DIXIELAND mars Sousa - Wolters 

PAUZE 

Opvoering van: 

,,Mr. King" 
spel in 3 bedrijven door Gerald Vandon 

PERSONEN 

Dick Cooper 	 W. G. Spoelsira 

Mary 	 zijn vrouw 	 mevr. B. Tichelaar-Cats 

Anne 	 hun dochter 	 mevr. P. Bos-Beeksma 

Alice 	 zuster van Dick 	 mej. G. Jonker 

Majoor Edward Hopkins broer van Mary 	 H. Tichelaar 

James 	 butler 	 D. Atema 

John Kellog 	 S. Postma 

Joe Kent 	 G. Bos 

Kitty 	 dienstmeisje 	 me j. KI. de Boer 

Daisy 	 keukenmeid 	 mevr. A. Riemersma- 
Boonstra 

Kapwerk: Talman 

Plaatsbespreken voor beide avonden, op dinsdag 10 december, 's avonds 8 
uur, a 25 cent per plaats. Entree 50 cent per persoon. 

NA AFLOOP BAL 

F.. l.ptr & Zn. 
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Nieuw instrumentarium 1964. 
Overgang naar brassband bezetting J. Kuipers, dirigent, K. Wapstra, voorzitter, 
K.J. Vrijling, burgemeester. 

GROOT GELD 
Op 11 juli werd er een optocht gehouden ter gelegenheid van de opening van het 
Gereformeerd Ontspanningsgebouw "De Boei". Op 15 juli werd in een gemeente-
raadsvergadering besloten garantie te verlenen op een door Apollo gesloten geldle-
ning, van f. 12.000,—. De plaatselijke actie heeft f. 5.500,— opgebracht. Het instru-
mentenfonds bevat f. 3.500,—. De ontbrekende f. 12.000,— kon geleend worden bij 
de Nutsspaarbank, af te lossen in 10 gelijke jaarlijkse termijnen en met een rente 
van 4 % per jaar. 

OVERDRACHT VAN INSTRUMENTEN 
Op 5 oktober vond de officiële overdracht plaats van de nieuwe instrumenten. De 
voorzitter haalde aan, dat een aanschaf ineens van een complete nieuwe bezetting 
van deze hoogste kwaliteit nog niet eerder bij de Nederlandse amateur muziekver-
enigingen is voorgekomen. Na de openingstoespraak liet de brassband Excelsior uit 
Surhuizum zich horen onder leiding van de heer De Boer. De burgemeester was 
trots op het bestuur van Apollo dat, ondanks de grote depressie waarin het corps 
was geraakt na het laatste concours (Opeinde), de moed had om iets geheel anders 
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te beginnen. Hij hoopte dat in de loop van volgend jaar het corps zich op een feeste-
lijke wijze aan de bevolking kon presenteren, waarna het Grouw weer van dienst 
kon zijn. Hierna droeg hij de instrumenten met een brede armslag over. In de pauze 
konden de aanwezigen de instrumenten bezichtigen. De bezetting bestaat nu uit: 
Tien cometten (waaronder één es-cornet), één bugel, drie althoorns, twee tenor-
hoorns, twee euphoniums, vier bassen en drie trombones. 
Op maandagavond 12 oktober 1964 was de oprichting van Brassband Apollo wer-
kelijkheid geworden. 

JAARVERGADERING 20 NOVEMBER 1964 
De heer J. Postma, vaandeldrager, is 25 jaar lid van Apollo geweest. De voorzitter 
feliciteert hem en zegt dat de heer Postma zijn taak steeds tot volle tevredenheid 
heeft verricht. De medaille is (weer) niet aanwezig, maar zal zo spoedig mogelijk 
worden thuisbezorgd. Secretaris J. Leistra meende zich niet herkiesbaar te moeten 
stellen wegens zeer drukke werkzaamheden. Voor deze vacature was de heer H. 
Wedman bereid gevonden zich kandidaat te stellen. K. Wapstra besluit niet langer 
voorzitter te zijn. Deze functie wordt overgenomen door de heer H. Hoitsma. Er 
wordt weer bedankt voor de Friese Bond. De heer Wapstra vraagt de vergadering 
wat zij denkt van de naam "Brassband Apollo". De meesten vinden dit te Engels. S. 
Postma stelt voor "Koperorkest Apollo". Deze naam wordt met handopsteken aan-
genomen. G. Adema vraagt naar de dienstregeling voor het 's winters ophalen van 
de buiten-leden. Dit zal nu per toerbeurt worden verricht, door vier auto-bezitters. 

PRESENTIEBORD 
Het laatste halfjaar is de presentielijst niet meer bijgehouden. G. Adema en V.d. 
Wijk komen met het voorstel om - net zoals bij de voetbalclub - een bord op te han-
gen in het lokaal, waarop ieder lid staat vermeld en een kruisje krijgt bij aanwezig-
heid, een rood vakjè bij afwezigheid zonder kennisgeving en een blauw voor afwe-
zigheid met kennisgeving. Hier zijn de leden wel voor. Overigens blijft de oude lijst 
in de praktijk gehanteerd. 

1965: 24 APRIL EERSTE CONCERT 
In het notulenboek zit een keurig gedrukt programma op licht groen papier. Een 
concert voor donateurs op zaterdag 24 april, 's avonds acht uur precies in hotel 
"Oostergoo". Entree 75 cent per persoon plus belasting. Donatiekaart meebrengen. 
Ruim 200 muziekliefhebbers waren aanwezig. 
Na de pauze werd door Burgemeester Vrijling een nieuw vaandel overgedragen. Dit 
vaandel is een stukje huisvlijt van de dames van voorzitter en secretaris. 

KOEKACTIE 
Op 11 juni werden er 800 kruidkoeken verkocht. Lang voordat het hele dorp was 
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afgewerkt was men reeds uitverkocht. Op 15 juli werd de actie voortgezet en wor-
den nog eens 420 koeken aan de man gebracht. Totale opbrengst van de actie plm. 
f. 1.100,—. De vakantieperiode van de Bouwvakkers duurde in die tijd veertien 

dagen. Ook de repetities lagen dan stil. 

SAMENKOMST NIEUWE LEERLINGEN 
Op 2 oktober werd de eerste samenkomst met de nieuwe leerlingen gehouden. Via 
de hoofden van de scholen was een schrijven aan de Grouwster jeugd gericht, waar-
in zij werden aangespoord om als leerling van Apollo toe te treden. Het resultaat 
hiervan was de aanmelding van 14 leerlingen. Na de eerste test moesten twee leer-
lingen, wegens ongeschiktheid, worden afgewezen. 

JAARVERGADERING 12 NOVEMBER 1965 
Vorig jaar heeft Apollo bedankt bij de Friese Bond, nu besluit men om zich aan te 
sluiten bij de Federatie. 
Het op handen zijnde 75-jarig jubileum wordt kort besproken. De heer J. Kuipers 
stelt het organiseren van een concours met Lunapark o.i.d. voor. Dit moet dan wel 
verpacht worden, zodat de vereniging geen risico loopt. Verder rondvaarten organi-
seren voor bezoekende corpsen enz. 

AANKOOP LAMMEREN 
Bij het bespreken van de nieuwe acties in 1966 denkt het bestuur aan het kopen van 
lammeren en deze te laten weiden door ons goed gezinde boeren. Het bestuur krijgt 
hierin vrij mandaat. 

VROUWEN KOMEN GOED VAN PAS 
Reitsma brengt een aantal punten naar voren. Eén daarvan is dat het contact met de 
dames moet worden verstevigd. Het bestuur antwoordt daarop, dat er een dames-
comité is gevormd en dat wat dit precies inhoudt nog niet verklapt kan worden. 
De eerste activiteiten in 1965-1966 zijn voor rekening van die dames. "Wij weten 
allemaal dat wanneer vrouwen zich ergens in vast bijten, ze het nooit weer loslaten. 
Hiervan willen we graag gebruikmaken. In 1967 vieren we ons 75-jarig bestaan. 
Met het oog hierop willen wij onze dames inschakelen om te trachten, wat beter in 
de kleren te komen." 
Een Kerstactie werd op touw gezet, waarbij 600 zelfgemaakte kerstbakjes werden 
uitgevent. 

1966: NIEUWE UNIFORMEN 
De dames verzamelden verder adressen van betrokken Grouwsters en van vaste gas-
ten op het recreatieoord. Ruim 400 brieven werden verstuurd. Velen hebben gunstig 
beschikt op het verzoek om ondersteuning. Zowel voor het korps als voor de drum- 
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SintPieter 1966.(Foto J.D. de Jong, Oudkerk). 

band konden uniformen worden besteld en/of gemaakt. Een blouse met rok en cape, 
petje en laarsjes voor de drumband. Een colbert, broek en das voor het korps. 

UIT DE LEEUWARDER COURANT D.D. 22 FEBRUARI 1966 
De leden van "Apollo" waren nog in hun oude uniformen, toen ze Sint Pieter en zijn 
knecht binnenhaalden. De Goedheiligman is gewend per boot te komen, maar dat 
kon dit jaar niet, want "De Grou" zat nog vol ijs 	De leden van "Apollo" had- 
den zich inmiddels in hun nieuwe uniformen gestoken en daarna maakte de Sint te 
paard met de muziek voorop en begeleid door zijn knecht een rit door het dorp. 
De kop van een ander krantenartikel: Grouw maakt kennis met "keurig" Apollo. 
Koperorkest haalt Piter-baes in in k(l)eurige nieuwe uniformen. 

HUWELIJK PRINSES BEATRIX 
Op 10 maart 1966 werd 's morgens ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. 
Prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg in Roordahuizum een optocht ver-
zorgd. 

ALLEEN TIENERS KOMEN AAN HUN TREKKEN 
Op 12 maart 1966 vond in hotel Oostergoo de uitvoering plaats. Hoewel volgens de 
plaatsbespreking slechts plm. 250 mensen waren te verwachten, liep de zaal toch 
meer dan vol. Na het toneel kon er nog gedanst worden op de muziek van "That 
new Move". Jammer dat dit ensemble zo eenzijdig was. Alleen de tieners kwamen 
aan hun trekken. 
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OECUMENISCHE KERKDIENST 
Op 8 mei verleende Apollo, voor zover bekend voor de eerste keer medewerking 
aan een oecumenische kerkdienst in de N.H. Kerk. Een herhaling van deze samen-
werking is volgens velen zeer gewenst. 

BLAREN PRIKKEN 
Op 8 oktober hield Wandelclub "De Pikmarrinners" een wandeltocht. 's Middags 
haalde Apollo de vele groepen in, waarna het in optocht naar de jeugdherberg ging, 
waar gelegenheid was voor blaren prikken. 

STUDIE THUIS 
"Wat betreft de studie van onze leden thuis, hierover zijn wij niet tevreden. Het is 
echt niet voldoende, wanneer men de noten kent (zelfs hier hapert het vaak). 
Muziek van deze noten te maken vraagt meer. Laten wij afspreken, om hier het 
komend seizoen iets aan te doen. U zult zelf bemerken, hoeveel gemakkelijker en 
mooier U speelt. Het geeft dan meer voldoening en is dan tevens een stimulans om 
door te gaan. Alleen door deze aanpak kan "Apollo" groeien naar een peil, waar-
heen wij zo graag willen. Uw secretaris, H. Wedman." 

1967: TONEELVERENIGING LAAT APOLLO IN DE STEEK 
Op 3 februari hield Apollo haar jaarlijkse uitvoering. De toneelvereniging liet ons in 
de steek, waardoor wij naar iets anders om moesten zien. We zagen ten slotte af van 
de ouderwetse toneelavonden en waagden de traditie te breken, door het onderwij-
zerscabaret ("Underweis mei 't Underwiis") aan te trekken voor verdere vulling van 
de avond. Ook het traditionele plaatsbespreken kwam als proef te vervallen en werd 
veranderd in voorverkoop op een avond apart. Ook dit is in het vervolg aan te beve-
len. 

JUBILARISSEN EN VERZOEK OM MEER DISCIPLINE 
De heer W. Sjoerdsma krijgt tijdens de jaarvergadering op 6 oktober 1967 een zil-
veren medaille toegezegd, in verband met 40 jaar actieve inzet voor Apollo. De heer 
K. Wapstra krijgt voor 25 jaar inzet een verzilverde medaille op de borst gespeld. 
De heer H. Hoitsma, voorzitter, is niet herkiesbaar. Hij stelt het beter te vinden z'n 
zetel ter beschikking te stellen aan een meer zakelijk aangelegd persoon. De heer 
Douwe Reitsma wordt gekozen. 
Voor 1968 wordt gekozen voor een Kerstactie, waarbij kerstlakens zullen worden 
verkocht. In zijn sluitingswoord zegt voorzitter Hoitsma, dat hij vaak met de pee in 
's avonds van de repetitie thuiskomt. O.a. omdat er ruw omgegaan wordt met lesse-
naars, die als een stuk oud ijzer in de kast worden gesmeten. De sigarettenas gooit 
men op de vloer en als men een aspannetje gebruikt, blijft dit rustig staan als men 
weggaat. Hij roept iedereen op meer discipline op te brengen. 
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75-JARIG JUBILEUM 
Het programma wordt op 4 november als volgt afgewerkt. 's Middags om één uur 
een reünie in het Gemeentehuis, daarna in optocht naar Hotel Oostergoo waar om 
drie uur de receptie was. 's Avonds zes uur was er in de jeugdherberg een brood-
maaltijd en 's avonds om acht uur jubileumconcert (waarvoor twee keer per week 
was gerepeteerd) in de N.H. Kerk. 
In zijn speech sprak Burgemeester Vrijling zijn grote waardering uit voor de presta-
tie het, gezien de moeilijke omstandigheden, 75 jaar vol te houden. De 
Burgemeester sluit zijn speech met de voor Apollo zeer inspirerende woorden. "De 
gemeente staat achter U." 

ZELFONTPLOOIING NA TV-PERIODE 
Voorzitter Reitsma houdt tijdens de receptie een betoog over het wel en wee van 
een muziekvereniging in een dorp. "Onze hoop is er op gevestigd, dat men na de 
TV-periode, tot meer zelfontplooiing zal komen. We moeten de jeugd blijven con-
fronteren met concerten enz., ondanks alle fluitconcerten van de beatjeugd". 
De heer van Gorkum van de Koninklijke Nederlandse Federatie overhandigt de 75-
jarige vereniging de gouden medaille. In zijn antwoord zegt de voorzitter zich te 
voelen als een kaatser die als prijswinnaar voor de tent staat en zijn prijs in ont-
vangst heeft genomen en naar woorden zoekt. 

OP NAAR HET 100-JARIG JUBILEUM 
De heer J. Sjoerdsma spreekt als woordvoerder voor de oud-leden en haalt herinne-
ringen op uit vroeger tijd. Apollo was één grote familie met een grote inzet voor de 
vereniging. Hij hoopt, dat de opgaande lijn, die momenteel aanwezig is, een stimu-
lans mag zijn om door te gaan en met elkaar het 100-jarig jubileum te mogen vie-
ren. 

OPNAME VOOR RONO 
Op 11 november 1967, was het de eerste maal, dat Apollo medewerking verleende 
aan de viering van St. Maarten. Twee dagen daarna werd 's avonds begonnen met 
een radio-opname die door de "Rono" werd verzorgd. 

1968: DEELNAME BRASSBAND FESTIVAL IN LEEUWARDEN 
Op 26 januari nam Apollo deel aan een Brassband-festival dat georganiseerd werd 
door de Chr. Brassband "Hosanna" in de Parkkerk in Leeuwarden. Ten opzichte van 
de andere korpsen sloegen we geen gek figuur. 

KIEVITEN OORZAAK VAN WEINIG BELANGSTELLING 
De belangstelling voor de jaarlijkse uitvoering was zeer klein. Als verklaring werd 
aangevoerd, dat vele vaste bezoekers vanwege de kieviten niet bereid waren laat 
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naar bed te gaan. Tijdens dat concert werd afscheid genomen van W. Sjoerdsma, die 
om gezondheidsredenen moest bedanken. In gevoelvolle woorden bracht de voorzit-
ter dank voor het vele en vaak moeilijke werk, wat Sjoerdsma in 40 jaren voor 
Apollo heeft gedaan. Als uiting van dank werd Sjoerdsma tot Erelid benoemd. Ter 
herinnering werd een Makkumer wandbord met opschrift aangeboden. Over het 
algemeen werd het programma goed gebracht. Jammer was de storende begeleiding 
van de timmerman achter het toneel. 

AFSCHEID VAN DE HEER G. HERREMA 
Op 31 oktober vond in de Bierhalle het officiële afscheid plaats van de instructeur 
van de drumband, de heer G. Herrema. 
Er werd stil gestaan bij de eerste problemen van de drumband, nu 12 jaar geleden. 
De enorme inzet, waarmee Herrema zich voor de drumband had gegeven werd 
geroemd. Hem werd een kleurenfoto (toen nog met een hoofdletter geschreven) van 
de gehele drumband aangeboden. 

1969: MEER LEDEN 
Dit jaar mag je een kabbeljaar noemen. Alles loopt, maar niet echt op rolletjes. 
Iedereen knort en mokt wat. Aan alle activiteiten in het dorp wordt wel meegewerkt, 
maar de jaarlijkse uitvoering wordt niet georganiseerd. Tja. 
Op 14 oktober was er een vergadering belegd door de heren E. Wester, B. de Vries 
en K. Wapstra om te trachten nieuwe leden te verkrijgen in de leeftijd van 
20 - 24 jaar. Van de 35 aanwezigen gaven plm. 12 zich op om het eens te proberen. 

Op 15 december werden aan de nieuwe leerlingen de nieuwe instrumenten uitge-
reikt waarbij de leiding in handen werd gegeven van de heer De Haan uit 
Heerenveen. 

1970: DE HEER KUIPERS HOUDT ERMEE OP 
De heer Kuipers vindt het niet langer verantwoord zijn functie, de muzikale leiding, 
uit te oefenen. De heer Jan De Haan werd bereid gevonden dè leiding over te 
nemen. Op 13 april vond het officiële afscheid plaats. 

ZAKELIJKE AANPAK NIEUWE LEERLINGEN 
Tijdens de jaarvergadering op 9 november 1970 wordt het verloop van de leerlin-
genactie nog even toegelicht. Momenteel zijn er plm. 30 leerlingen, die in januari 
a.s. in groepsverband zullen beginnen. Er zal getracht worden om zoveel mogelijk 
talent naar voren te halen, dat in de toekomst Apollo kan aanvullen. Leerlingen, die 
veel moeite hebben met de eerste beginselen en die weinig mogelijkheden hebben, 
met hen zal niet te lang getobd kunnen worden. Voor zo iemand moet zo vlug 
mogelijk een andere leerling gezocht worden. Gezien het aantal instrumenten, dat 
beschikbaar is, moet dit zakelijk aangepakt worden. 
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1 	,, 

Koperorkest ,,ALrOlIO 	dirigent de heer J. Kuipers 

uitvoering 
voor donateurs met hun dames 

op vrijdag 29 maart 1968, 's avonds 7.30 uur in hotel ,,Oostergoo" 

programma 
The old Folks at home 	 Arr. H. Round 

The Birdfancier 	  Zelier-Jakeway 

Early One Morning . 	Frank Seymour 

Symphony in C 	  Goasec 

Thanet Seascapes 	. 	Kenneth Cook 

Suite. 1 Viking Bay 2 Rcculvcr 3 Margate Harbour 

Punchinello, mars 	. 	. . W. Rimmer 

pauze 
daarna optreden van het ,,Fryslân Toaniel" met 

,,Hwat is der hard fannacht?" 
blijspel in 3 bedrijven 

hierin spelen mee 

Henk Fontijne, jong zakenman. Henk Minnema 

Tine Fontijne, zijn vrouw 	Tine de Haan 

Jantsje, dienstmeisje . . . 	Willy Daistra 

Hâns, huisknecht-chauffeur . 	Hâns Peetsma 

Marco, vriend-advocaat . 	Cathr. Berger 

Willy, vriendin 	  Lysbeth v. d. Werf 

na afloop bal 
entree f1,— p.p. (donateurskaart meebrengen) 
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1971: NATIONAAL BRASSBAND CONCOURS IN UTRECHT 
Voor het eerst in ons Brassband-bestaan (sinds zeven jaar) nam Apollo deel aan een 
concours, en wel op 19 juni in Utrecht. Apollo liet zich zeer bescheiden inschrijven 
in de eerste afdeling. Met een prima uitvoering van het verplichte nummer "A Dale 
Suite" en het vrije nummer de Rhapsody "Sons of the Waves" werd Apollo beloond 
met totaal 329 punten. Dat was een eerste prijs met lof en tevens de op twee na 
hoogste van het gehele concours. De aankomst 's avonds was geweldig. Er valt tus-
sen de regels door weer wat hoop te lezen in het notulenboek. 

EENMALIGE BIJDRAGE 
Op 2juli kreeg Apollo het bericht, dan een eenmalige bijdrage door de gemeente zal 
worden verstrekt van f. 5.400,— ter aflossing van de oude schuld bij de 
Nutsspaarbank. 

BESTUURSVERKIEZING 8 NOVEMBER 1971 
Alvorens tot stemming over te gaan memoreert de voorzitter nog even het vertrek 
van de penningmeester, de heer Romberg (21 december 1970), waarna mevrouw de 
Jong-Hoekstra direct bereid was zijn plaats in te nemen. Zonder de vergadering te 
willen beïnvloeden, wil hij toch nog eens de wijze roemen, waarop mevrouw De 
Jong deze taak heeft overgenomen. De waardering hiervoor blijkt uit de stemver-
houding: voor mevrouw De Jong 14 stemmen, voor mevrouw Van der Pal 1 stem; 
plus één ongeldig. Voor het eerst in de geschiedenis van Apollo een vrouwspersoon 
in het bestuur!! 

NUMMERS SCHREEUWEN 
G. Adema stelt nog eens het punt discipline-bij-het-lopen-van-optochten aan de 
orde. Hij vindt het steeds een rommelige boel. Ook wat betreft de keuze van de mar-
sen. Wanneer we om één of andere reden bepaalde marsen over moeten slaan, 
waarom deze dan niet tenminste vervangen. Het door elkaar schreeuwen van de 
nummers kan dan vervallen. 

1972: NEDERLANDS JEUGDKAMPIOEN SCHAATSEN 
Nadat bekend was geworden dat Bert de Jong jeugdkampioen van Nederland was 
geworden bij de jongens en Haitske Pijlman op de derde plaats was geëindigd bij de 
meisjes kwam Apollo in actie. In de garage van Fennema werden de sportsterren 
opgewacht. In een open auto werd daarna een rondtocht door het dorp gemaakt. Van 
spelen kwam echter niets. Na een schuchtere inzet bevroor het ene instrument na het 
andere. 

GEZAMENLIJKE KORPSEN O.L.V. JAN DE HAAN 
Op 3 februari werd met de Brassband "Pro Rege" uit Heerenveen en het Stedelijk 
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Muziekkorps uit Hindeloopen een gezamenlijk programma gespeeld na afloop van 
de eerste festivaldag in de Parkkerk in Leeuwarden. 

STUDIEWEEK JEUGDKORPS 
Tijdens de herfstvakantie (17 - 20 oktober) hielden we in Bakkeveen met de leden 
van het jeugdkorps een studieweek, samen met het jeugdkorps van Pro Rege uit 
Heerenveen. We hadden een onderkomen gezocht in een kampeerboerderij. De laat-
ste dag van deze studiedagen besloten we met een concert dat bijgewoond werd 
door de ouders. 

CONCOURS IN DRACHTEN 
Op 11 november werd in Drachten het tweede nationale Brassband concours gehou-
den. Mede door de plotselinge afwezigheid van onze Es-cornet (familie-omstandig-
heden) en het niet aanwezig zijn van ons belangrijke paukenstel werd onze prestatie 
slechts beloond met 281 punten, een tweede prijs. 

PLAATOPNAME 
Op de avond van 9 december trokken we naar de Rono-studio in Groningen, waar 
een plaatopname werd gemaakt. 's Nachts om drie uur mochten we weer naar huis. 
Deze plaat werd gemaakt in opdracht van het St. Pieter-Comité in samenwerking 
met het Gemengd Koor en het Combo van Cees Bijlstra. 
Speciaal voor deze plaat werd door onze dirigent Jan de Haan een mars gecompo-
neerd. Deze mars werd genoemd naar St. Pieter en later omgedoopt tot "Apollo-
mars". 

1973: CONCOURS IN HEEMSKERK 
Op 31 mei werd het Brassband-concours gehouden in Heemskerk, genaamd 
"Klaroen 73". Mede omwille van het programma van de VARA ("Brassband van 
het jaar") werd dit concours gedegradeerd en waren er een paar Brassbands aange-
vuld met Fanfares en Harmonie-korpsen. De resultaten op dit concours waren bij-
zonder goed. Van de 55 deelnemende korpsen bezette Apollo de derde plaats. Na 
aankomst in Grouw werd Apollo ontvangen door het F.F.F.-bestuur op het Groen. 
De dag werd besloten met een mars. 

BESPREKING PROBLEMEN OP HET GEMEENTEHUIS 
Op 23 oktober was het voltallige bestuur aanwezig op het gemeentehuis om de pro-
blemen van de vereniging te bespreken. Hoewel we niet geheel aan onze trekken 
zijn gekomen, ligt het toch in de bedoeling om de gemeenteraad voor te stellen de 
jaarlijkse subsidie van f. 500,— te verhogen tot f. 1.250,—, maar bovendien voor 
het jeugdkorps nog eens f. 500,— te verstrekken. Naar aanleiding van de kwestie 
van het repetitielokaal (1 februari 1973 wordt de oude school afgebroken) werd 
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door ons voorgesteld het handenarbeidiokaal van de Hjerre Gjerritsschool te gebrui-
ken. 

1974: JEUGDIGEN STROMEN TOE 
Uit het jaarverslag 1973-1974 blijkt dat een grote groep jeugdigen aan Apollo werd 
toegevoegd. Femke Prange, trombone, Wiesje Wielinga, alt, Maria Jongstra, cornet, 
Mindert de Vries, trombone, Grieteke Kleinhuis, bariton. Een jaar eerder was 
Jannewietske de Vries, cornet, toegetreden en Kees Wedman, cornet, weer een jaar 
daarvoor. Een jaar later treden ook Siebren de Jong, bariton, en Femmy Fopma, cor-
net, toe. 

Een bloeiende leerlingengroep mede dank zij de bemoeiingen van schoolhoofd 
Bareld de Vries. 

ZILVEREN MEDAILLE OUDERWETS 
Tijdens de jaarvergadering op 11 november 1974 wordt gememoreerd dat Kl. de 
Jong 40 jaar lid van Apollo is geweest. De voorzitter spreekt lof toe aan De Jong, 
die als voorbeeld wordt gesteld voor zijn inzet voor de vereniging. Omdat de 
gebruikelijke zilveren medaille niet meer te krijgen is en speciaal aangemaakt zou 
moeten worden, maar bovendien het dragen van deze medaille niet meer gebruike-
lijk is, wordt van deze traditie afgestapt. De Jong wordt vereerd met een pen met 
inscriptie. 
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1975: COLLAGE 
Op 4 januari 1975 werd er een gezamenlijk concert van het Frysk Orkest, Combo 
van Cees Bijistra en de Brassbands Pro Rege uit Heerenveen en Apollo in het 
Beursgebouw in Leeuwarden gegeven. Naast een programma van het Frysk Orkest 
werd na de pauze gezamenlijk een Collage gespeeld, gecomponeerd door Cees 
Bijlstra. Het geheel stond onder leiding van de heer J. Diederen. Op 1 mei vond een 
herhaling plaats van dit gezamenlijke concert. 

TV-OPNAME EN DURK SNOAD 
Op 10 juni was er een tv-opname van het Frysk Folksliet, waaraan ook het 
Gemengd Koor meewerkte. Op 13 juni werd samen met de drumband Durk Snoad 
ingehaald vanaf het station. Vervolgens werden er, ter ere van het 100-jarig bestaan 
van de Krite, 5 voorstellingen van Durk Snoad in het Wilhelmina park opgeluisterd. 
De decors waren schitterend aangepast aan de omgeving. Een tribune aan de over-
zijde van de vijver bood plaats aan plm. 1.200 personen en was iedere avond vol 
bezet. 

ZUYLENS FANFARE CORPS UIT UTRECHT 
In het kader van deze feestweek ontving Apollo op 21 juni het Zuylens Fanfare 
Corps uit Utrecht, compleet met Drumband. 's Morgens werd er eerst gezamenlijk 
gerepeteerd, waarna we ons inscheepten op de salonboot "De Dolfijn". 's Avonds 
werd een concert gegeven in het Park, na de pauze was er een optreden van Rients 
Gratama. 

AFSCHEID DIRIGENT JAN DE HAAN 
Na de repetitie op 23 juni gaf onze dirigent Jan de Haan te kennen dat hij wegens 
drukke werkzaamheden geen mogelijkheid meer zag om na 1 september onze repe-
tities te leiden. Op 8 september wordt in een passende toespraak door onze voorzit-
ter van hem afscheid genomen. Dit gold ook voor mevrouw De Haan, die Apollo als 
solo-comettiste enige jaren terzijde had gestaan. 

HARM VAN DER MEER 
Op 19 september vond de eerste repetitie plaats met de heer Harm van der Meer, die 
ook dirigent was van het Gemengd Koor. De repetities worden voorlopig op vrij-
dagavond gehouden, vanwege het drukke programma van de heer Van der Meer. 

JAARVERGADERING 10 NOVEMBER 1975 
In het sluitingswoord wijst voorzitter Reitsma op de gang van zaken van deze ver-
gadering. Zolang hij bij Apollo vergaderingen heeft meegemaakt, is het zo roerig 
nog nooit geweest. De oorzaak is duidelijk: het rechtlijnig denken van de jeugd. Hij 
waarschuwt de jeugd, dat ze er rekening mee moeten houden, dat ze hun zienswijze 
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niet op kunnen dringen aan de oudere leden. 

1976: B-KORPS EEN NA HOOGSTE CONCOURS IN STIENS 
22 mei was er een concours van de Friese Bond in Stiens. Het B-korps trad eerst op 
met het nummer "Partita Piccola" en behaalde daarmee 102 punten (op één na 
hoogste van het gehele concours). Het A-korps speelde "In Somerset" en kreeg 
daarmee 100 punten. Op 19juni was er op Schiermonnikoog een concours waar we 
met het B-korps naar toe trokken. Met 205 punten opnieuw op één na hoogst van 
het concours. De Organisatie van het concours was belabberd. 

NIEUWE UNIFORMEN 
Tijdens de jaarvergadering werd opening van zaken gegeven over de aanschaf van 
nieuwe uniformen. De Nutsspaarbank en de Frieslandbank zouden Apollo hiervoor 
een fiks bedrag schenken, maar legden strikte geheimhouding op. Dit was ook de 
reden van een in de ogen van enige leden te autoritair handelen van het bestuur. De 
uniformen zullen officieel worden overgedragen op zaterdag 30 oktober. Het gaat 
om 46 kostuums, hetgeen een bedrag vertegenwoordigde van f. 13.000,—. Na een 
speech van de heer Leenstra over het culturele en sociale nut van Apollo trok de 
heer D. Reitsma het oude blauwe jasje uit en ontving hij, als symbolische over-
dracht, het nieuwe grijze jasje. 

Nieuwe uniformen voor Apollo 

tdrchegieOaksee coat de Foicclaodhtctck 	laipacot' titilftirat aal tnalin, 
voorschijn, telen da korpolrdrn hun roer. 
jassen llitcleden, rcaijat decooraitiareo,i 

deirlgrect tse 000eavctino ton weren, toer Apollo clii, lire" enaanle eindi ooit, da 
hec hrclaic vliet geoocenrc, 	 lova,rcligiioid Cats liet dorp. liii Icoapte skin 

hel reisclteot clie dit Ireeloit keren, na. mAk dat Apollo one] aebruik van haan 

Zaterdag tent het csm!- de rrleotandbank 
en 

 

d. 
apsarhank .Mid-Fryalhn wereld. 

npaardag. Dit jaar voor de laainle nazI 
,,npaardag", zo vertelde de occotaitter van 
de haak, a lieve ieenntra. Vol and jaar 
rit! een, ;ie, etlk alt andere hnniten, een 
npaariceak hoeden. Radoci oct de bacck 
ole lor ielrgenhpid vee cliv' lcolntr maat 
Iets nntraç ciocr lvi shop liclow to Avro. 
Icrigron, dookrij cli' :l,o,clioli op hij As' 
V,ioçloedhoiik Els. 0 ilvsc-ilIlkIejil solo 
Octccer ccii leed dcccl 
de hainh cats toedoen. Toon het honlctat 
slee ook serene kevoto, rIcA Apollo atje 

javjc cr155 ili'tuickt'it. 
IEr 	rccvc oct! wo Iic's dci dccc clii ccc, 

Ii liic,ek dccc cccl to je 
hol ccnhlccm cce Ap ollic.racciiovprttpnttt 

In rijst ticoepescik noor cie roer Lcanstra 
rio!,, dol cle Pc is'iloedlrotck lint korps 

Voorzitter tlpiisaia hi-uchI dc tank cloick 
voccr her gcrcvcicligo knclo, cc:lcsrccis error cle 
ricoh ccii srrc'o:cilc pels cclii ivorcl 
ltc'gcistc\pollo all 	CCII loste cic:llt ciii, lol 
dorp, ltilii:re ijliliscIer icecil viii 

1, 	i,-ioc,o-,, 	cl! le VIc: li:cdslco 
cccl 100e Apidllo liiiii VIel Iers i eec 

ttlol elccggeton ttiircicsc cr51 tVs'lkioo Alo,l- 
ci en ,,Loitgr Loco ,tpollcc - As te liiie t.„„
tel lAns kcsctctee. cvii ik ii rscV' eet eelt Are 

hrcccctleea. 	Ee te klcacooil largs. 

piclli. cle herr !trlsantn duur cle heren 
ee 1:. t. htoekntraina'reccjroto 

1976 Nieuwe Uniformen 
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BESTUURSZAKEN 1976 
De secretaris stelt zich (na 12 jaar) in de huidige vorm van het bestuur niet weer 
herkiesbaar. Het uitbreiden van het aantal leerlingen, het onderhoud van instru 
mentarium en ook nog eens het voeren van de secretariaats-werkzaamheden, is hem 
met elkaar teveel. Voorzitter Reitsma vindt zijn taak de laatste jaren ook te zwaar in 
combinatie met al zijn andere drukke werkzaamheden. Een delegatie van onze 
jeugdleden, die de problemen voorzag, is op bezoek gegaan bij enige kandidaten. 
Na enig overleg, werd G. Adema bereid gevonden om samen met H. Wedman het 
secretariaat te vervullen. Bovendien werden H. de Jong en B. de Vries bereid 
gevonden het bestuur met twee man uit te breiden. 

LEVENSECHTE AFBEELDING VOORZITTER 
Op 26 december werd er door de jeugd een krant uitgebracht, waarin op de voorpa-
gina een levensechte afbeelding van onze voorzitter H. de Jong stond afgebeeld. De 
krant werd door een ieder aandachtig gelezen en vele leden herkenden hierin hun 
eigen ik. 

1977: RECORD AANTAL MUZIKANTEN BRASSBAND 
De vereniging telt op 7 november 1977, inclusief alle jeugdleden en leerlingen 65 
muzikanten!! Wanneer we op deze voet doorgaan en ons allen blijven inzetten om 
ons peil te verbeteren zullen verdere successen niet uitblijven. 

CONCOURS ARNHEM 
Op zaterdag 3 december ging het A-korps naar het concours in "Musis Sacrum" in 
Arnhem. Het verplichte werk "Indian Summer" leverde 149 punten op en het keuze-
werk "Labour and love" 148, zodat we met 297 punten een dikke eerste prijs won-
nen. We hadden de hoogste punten van het eerste gedeelte van het concours. Het 
tweede gedeelte werd door een andere jury beoordeeld. Maar wat ook belangrijk 
was, we waren gepromoveerd naar de Ere-afdeling. 
Dat de jeugd daarna tot in de kleine uurtjes bij het gekostumeerd bal in de Bierhalle 
de bloemetjes nog even buiten heeft gezet was alleen maar een prettige bijkomstig-
heid, vooral voor sommigen! 

1978: THE FLORAL DANCE 
Op zondagmorgen 29 januari gaf het A-korps een zeer geslaagd koffieconcert in de 
Bierhalle. De publieke belangstelling was zo groot, dat de zaal geheel vol was. We 
speelden muziek van het meer populaire genre met o.a. de tophit "The Floral 
Dance". Op vrijdagavond 31 maart gaven we ons traditioneel jaarlijks presentatie-
concert in de St. Pieterkerk. In het bestaan van de brassband was er nog nooit zoveel 
publiek bij een concert geweest. Vooral "The Floral Dance" ging er weer in als 
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1977 Concert 

koek en het concert werd dan 
ook door het publiek met een 
staande ovatie beloond. 

CONCOURS ZAANDAM 
Een hoogtepunt van Apollo 
was het deelnemen aan het 
concours in Zaandam op 18 
november 1978. Apollo kwam 
uit in afdeling 1A sectie 
Brassband. Het verplichte 
werk was "Canadian 
Impressions" van J. Segers, als 
keuzewerk werd "Othello" 
van Rimmer-Flink ten gehore 

gebracht. Er werden in totaal 303 punten bij elkaar gespeeld, een dikke eerste prijs 
en het op één na hoogste aantal punten van het concours. Volgens de krant zette 
Brassband Apollo zijn reeks van successen ook dit jaar voort. 

INSTELLEN MUZIEKCOMMISSIE 
Simmie Koekkoek-Wedman ziet, middels een brief, graag verbetering in de samen-
stelling van het muziekrepertoire. Hierop wordt er uit de vergadering een muziek-
commissie samengesteld, bestaande uit Jan Kuitert, Jan Menderink en Tjeerd van 
Dijk. Twee jaar later wordt deze commissie weer opgeheven. 
Wieger Sjoerdsma, erelid, bedankt het bestuur voor de uitnodiging voor deze verga-
dering. Hij constateert een grote mate van democratie tussen bestuur en leden. Hij 
juicht dit toe en hoopt, dat dit zo mag blijven en dat de vereniging nog in lengte van 
dagen mag blijven bestaan. 

STATUTEN 
Tevens worden de door de notaris gemaakte concept-statuten van de vereniging 
behandeld. Deze statuten zijn vanaf 1979 nodig om de vereniging een rechtsper-
soonlijkheid te geven in het kader van het nieuwe verenigingsrecht. Vervolgens kan 
Apollo worden ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van 
Koophandel. Dan is alles wettelijk rond. 

BRASS BAND "APOLLO" 
alsmede B-korps, beiden o.l.v. H. van der Meer 
en het C-jeugdkorps, o.l.v. D. Reitsma 

geven weer hun jaarlijks 

CONCERT 
op vrijdag 25 maart as., des avonds half acht 
in de Ned. Herv. Kerk te Grouw. 

- Prettige muziek om naar te luisteren. 
- Trouwe bezoekers, neemt eens uw 

vrienden mee 
Toegang Vrij 

ALLEN VAN HARTE WELKOM! 
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BRASSBAND ,,APOLLO" 85 JAAR 

j$ 
 met medewerking van 

HALBERTSMA B.V. 
organiseert onze jubilerende niuziekver. 

op zaterdag 18 juni a.s.(l 
in het Wilhelmina Park te Grouw, een 

groot muziekfeest 

MIDDAGPROGRAMMA: 

15.00 uur. 
optocht Showband ,,Harmonie", Beetgum, 

o.I.v. Piet Slot. 

15.00 uur, 
Aanvang middagprogramma in het Park. 

1. Jeugdmuziekgroepjes Grouw 

2. Volksdansgroep ,,de Trochsetters" 

3. Koor van plm. 100Grouwster 
schoolkinderen met Combo, ole. 
dir. Harm van der Meer. 

4. Showband ,,Harmonie" Beetgum, 
o.i.y. Piet Slot. 	- 

5. S.S.S. jeugdgroep o.l.v. H. Spijkstra, 

6. Gezamenlijk konsert van de jeugd. 
korpsen van Kimswerd, Stiens en 
Grouw, ole. dir. Harm v, d. Meer. 

Dorpsgenoten, de vlaggen uit!! 

AVONDPROGRAMMA: 

18.15 uur 
Optocht Showband 
,,Concordia" Drachten, ole. hoofdmajo-
rette mej. M. Post en tambourmaitre R. 
Bosma. 

19.00 uur. 
1. Show "Concordia" in het Park. 

2. Gezamenlijke korpsen Kimuwerd, 
Stiens en Grouw ole. dir. Ij-larm 
van der Meer. 

3. Groep Johan de Wit (accordeon) 
Volksliedjes. 

4. Leny Dijkstra en Johan Bok 
Kabaret en zang. 

5, Grouwster Gemengd Koor o.l.v. dir. 
Harm van der Meer. 

6. Grouwster Gemengd Koor en 
soliste Leny Dijkstra. 

7. Drie gezamenlijke korpsen. 

8. Drie gezamenlijke korpsen. 

9. Doede Veeman, zanger-gitarist. 

ID. Drie gezamenlijke korpsen. 

II. Brassband ,,Apollo" met Grouwster 
Gemengd Koor o.l.v. dir. Harm van 
der Meer. 

HAAL TIJDIG KAARTEN 

voorverkoop kaarten: 

H. de Jong, Reigertlraat 2 
tel. 05a.'5.-2224 
tem. 16 jaar f1,—; boven 16 jaar f3,50 

K.N.F. concours Zaandam 1978 
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Brassband 

APOLLO" 
Grouw 

Het A- en B-korps + alle leerlin-
gen van deze band geven weer 
hun jaarlijks 

KONSERT 
op VRIJDAG 31 MAART as. 
Aanvang half acht 
in de Ned. Herv. Kerk te Grouw. 

- Prettige muziek om naar te luisteren. 	- 
Trouwe bezoekers neem eens uw vrienden men 

Toegang vrij! 

ALLEN VAN HARTE WELKOM 

1979: KORPSBESLOMMERINGEN BINNEN HET GEZIN 
Tijdens de jaarvergadering op 5 november 1979 stelt de heer De Jong zich niet her-
kiesbaar. Als reden noemt hij, dat er in zijn gezin te veel korpsbeslommeringen zijn. 
Het zal echter heel moeilijk zijn een nieuwe voorzitter te vinden. De vergadering 

stelt daarom voor, dat mevrouw De Jong 
aftreedt als penningmeesteresse. Een 
nieuwe penningmeester(esse) is waar-
schijnlijk gemakkelijker te vinden. De 
eerste Apollo- bestuursvrouw moet wij-
ken. Zo gaat dat soms in de "politiek". 

"TOEN WAS ER KOFFIE" 
Op vrijdag 16 november verleenden wij 
medewerking aan de ontvangst van 
Burgemeester Holtrop v66r het gemeente-
huis. We speelden it Frysk Folksliet, een 
mars, Grouster Weagen en toen was er 
koffie. 

1978 

ACTIE TEGEN BEZUINIGINGEN MUZIEKSCHOOL 
Door het bestuur van Apollo werd in 1979-1980 intensief deelgenomen aan de actie 
tegen de plannen van Muziekschool "Schoterwerven" om de lestijden te bekorten en 
de lesgelden volgens inkomen vast te stellen. 

TOONTJE HOGER, TOONTJE LAGER 
Op 13 december nam Apollo deel aan het concours van de K.N.F. afdeling 
Friesland in Drachten. Met totaal 290 punten haalden we een eerste prijs, waardoor 
we promoveerden naar de Vaandel- afdeling. Dit seizoen begon zo met een topper. 
Maar door het verdwijnen van muzikanten op belangrijke instrumenten en het toe-
treden van leden van het B-korps is aan het eind van het jaar de top wat afgeroomd 
en spelen we weer een toontje lager. 

1981: SIBERISCH DOOF 
Op 12 juni zat Apollo op de wagen van Jan de Roos, om zo een muzikale rondgang 
te maken voor het Anjerfonds. 
Ter ere van de opknapbeurt van de muziektent werd op 18 juni samen met het 
Gemengd Koor een concert gegeven. De koorleden luisterden naar ons en wij naar 
het koor. De temperatuur was siberisch en de Grouwsters waren Oost Indisch doof 
voor de prestaties van hun korps en koor. 
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1978 

Jeugdkorps Grouw hoogste 
op concours Friese Bond 
Dirigent Harm van der Meer 
wint vier eerste prijzen 

1982:90-JARIG JUBILEUM 
Op 19 maart 1982 was het 
zover: de avond van het grote 
jubileumconcert in de 
Sporthal, in samenwerking 
met het Mingd Koar, dat zijn 
70-jarig jubileum vierde. De 
showband "Advendo-Sneek" 
verleende medewerking, zo 
ook een Jazzballetgroep 
onder leiding van H. Spijkstra 
en het combo Cees Bijlstra. 
Dit concert was een groot 
succes en de Grouwster 
bevolking praatte er nog lang 
over na. 

de Polka had iets lichter gekund. de. 
balans kon verbeterd worden en rit-
misch kon het laatste deeltje iets strak-
ker. 91.5 .nt. 2e -r. 

3e afdeling brassband. Twee delen uit 
..Hinrichsen Brassband Journal" wer-
den door jeugdband Apollo". Grouw, 
dirigent Ii. van der Meer prachtig ge-
speeld. De klank was ideaal, er waren 
muzikale hoogtepunten en dit was 
musiceren op een hoog peil. Bravo! 104 
rit. Ie pr. 
Afdeling Uitmuntendheid brassband. 

..A Salzburg Suite" was een te grote 
opgave voor De Sjolaar". Frieschepa-
ten, dirigent F. Fenneosa. De totaal-
klank was leuk en ook aan de dynamiek 
was zorg besteed, maar verder kon dit 
musiceren toch echt niet boeien. 76 put. 
3e pr. 

Afd. Uitmuntendheid fanfare. Stu-
dio". Stiens. dirigent H. van der Meer 
speelde ..Zodiae" van Pi Scheffer. Het 
korps heeft een fraaie klank, men 
speelt muzikaal en dynamiek en rit-
mick waren prima verzorgd. Technisch 
waren er een paar onduidelijkheden en 
de zuiverheid in het hoge register van 
de discant was even afwijkend. 97 pot. 
Ie pr. 

Ere-afdeling. De eerste twee deeltjes 
van ,,A simple serenade' van M. Boekel 
kregen van ,.O.K.K.". Kimuwerd, diri-
gent H. van der Meer een muzikale 
uitbeelding, met een goede zuiverheid 
en uitstekende techniek. Het laatste 
deeltje is door het telkens terugkerende 
motiefje niet zo interessant en doordat 
ook de vermoeidheid zich enigszins liet 
gelden kon dit deeltje ziet geheel over-
tuigen. 98,5 put. le PC. 

TEADE WOUDA 

NIEUWE DRUMBAND 
Op 11 september jaarlijkse 
optocht naar het "Grien" en 
spelen bij de kinderspelen op 
de "Merke". Hierbij hadden 
we de heropgerichte 
Drumband voor de eerste 
keer weer voor het korps, 
sinds lange jaren. Geen 
geleen van drumbands uit 
andere plaatsen meer!! De 

drumband trad ook op bij het plaatsen van de "Vredesboom". 

1983: FYFTICHTUZEN PYK FOAR DE MUZYK 
30 april stond in het teken van de grote geld-inzamelingsactie, ten behoeve van de 
vernieuwing van de instrumenten Deze actie heeft veel activiteiten meegebracht, 
zoals optochten v66r de actie van de drumband en de Brassband (vijf maal) en 
optredens tijdens de actie en achteraLEen zeer actieve commissie onder voorzitter-
schap van de heer Leenstra en met de enthousiaste secretaris Yntema had alles tot in 
de puntjes geregeld. De Friesland Bank was het centrale punt met koffie en oranje-
koek. Apollo op de wagen van De Roos en een leger van collectanten en collectrises 
op pad. Een groot succes: plm. f. 41.000,— totaal, en dat bedrag werd later door de 
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Brassband 'Apollo' naar 	Gemeente Idaarderadeel aangevuld tot de 
Vaandelafdeling 
	

beoogde 50.000 piek. 
Grouw-Op zaterdag 13 december is Apol-
lo met zowel het A- als het 8-korps naar 
het door deK.N.F. Friese bond georgani-
seerde concours in de Lawei in Drachten 
geweest. 
Het B- oftewel jeugdkorps kwam uit in 
de derde afdeling en speelde onder de 
reglementen van de Friese bond het 
nummer, Partite-Piccola van Gerard 
Boudijn. 
Er was de afgelopen maanden met veel 
inzet op dit-nummer gerepeteerd en de 
verwachtingen waren dan ook hoog ge-
spannen. Zou er een eerste prijs inzitten? 
Neen, het is niet gelukt. Het werdeen 
dikke tweedeprijs met 131½ punten. Het 
minimum aantal punten voor een tweede 
prijs is 126 punten, .terwijl voor een 
eerste prijs minimaal 144 punten moeten 
worden gehaald. 
Het was echter geen schande, als men be-
denkt, dat er in de derde afdeling geen 
enkele eerste prijs is gescoord en dat het 
hoogst gescoorde aantal punten in deze 
afdeling 132 punten was. De jury was dus 
erg streng, of werd er zo slecht gemusi-
ceerd? De waarheid ligt misschien in het 
midden. 
Er werd door het B-korps beslist niet 
slecht gemusiceerd, maar wel vreselijk 
gespannen, waardoor vooral de solistische 
en tere gedeeltes minder briljant en iets 
onzuiverder overkwamen dan op de laat-
ste repetities het geval was. Maar, wat wil 
je ook, het is nog een erg jonge groep. 
waarvan velen voor het eerst op een groot 
podium zaten. Ze hebben in ieder geval 
erg veel ervaring opgedaan. Volgend jaar 
beter. Het A-korps speelde in de Ere-afde-
ling onder de reglementen van de K.N.F. 
Gespeeld werden: De Hanselijn Ballade 
van Henk van Lijnschoten en An Essex 
Ouverture van Gordon Jacob. 
Ook het A-korps had de afgelopen maan-
den hard gestudeerd, waaronder vele 
groepsrepetities. 
Het resultaat hiervan is op het concours 
dan ook niet uitgebleven. Onder de goede 
leiding van dirigent Harn, v.d. Meer werd 
er zeer geestdriftig en met overgave ge-
speeld. Vooral de solisten verdienen een 
groot compliment. Het was een waar 
genot om naar dit musiceren te luisteren, 
hetgeen ook tot uiting kwam in de beoor-
deling door de jury. Het werd een eerste 
prijs (290. punten) met promotie naar de 
Vaandelafdeling. 
Wanner het korps op deze voet doorgaat 
en wanneer de sfeerook zo goed blijft als 
hij nu is, dan zullen er ook in de Vaandel-
afdeling goed resultaten worden ?eboekt. 
Ook de Grouwster bevolking is gebaat bij 
een goed korps. Het zal de komeide jaren 
beslist de moeite lonen de concerten van 
Apollo eens te beluisteren. 

13-12-1980 

DIRIGENT GERARD DE HAAN 
Muziekleraar Annema heeft voor zijn uren in 
Grouw ontslag aangevraagd. Maar als Grouw 
weer van Leeuwarden naar de muziekschool 
in Heerenveen wordt overgeplaatst, in ver-
band met de nieuwe gemeentelijke indeling, 
dan ziet hij onze leerlingen volgend jaar weer 
terug.De dirigent van het jeugdkorps, Gerard 
de Haan, heeft sinds kort ook de leiding van 
de z.g. C-jeugdgroep op zich genomen. 
Volgend jaar wil De Haan aan de drie lagere 
scholen op speciaal daarvoor bestemde uren 
informatie-lessen geven over blaasinstrumen-
ten. Tevens wil hij met het jeugdkorps een 
schoolconcert geven voor de vijfde en zesde 
klassen. 

TOCH NOG SINTERKLAAS 
Op 26 november gingen we 's middags naar 
Wartena voor de intocht van Sinterklaas. 
Sinterklaas was ons niet welgezind, want we 
deden een beetje mee voor spek en bonen. 

AFSCHEID VAN IDAARDERADEEL 
Oudejaarsdag was er een door de gemeente 
Idaarderadeel georganiseerd afscheidstournee 
van B. en W. langs alle dorpen van onze 
gemeente. Het wordt per 1januari 1984 de 
gemeente Boornsterhem. Apollo is de gehele 
dag van de partij geweest en heeft van deze 
dag een fleurig afscheid gemaakt. 

1984: EEN KLUS MET DE GUS 
Aan 14 april is ontzettend veel werk vooraf 
gegaan. Het concert van de Gus Band uit 
Kettering Engeland, onder leiding van Keith 
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Wilkinson. Het was een pracht avond. De publieke belangstelling was echter te 
klein om dit gebeuren financieel rond te krijgen. De nieuwe pauken, waar zo'n beet-
je op gehoopt was, zaten er dus niet in. 

19-3-1982 Jubileumconcert 

Muzikale show bij 
jubilea in Grouw 

GROT-TW - Brassband ,,Apollo" en 
,,It Mingd Koar" beiden uit Grouw, 
vierden respectievelijk hun negen-
tig- en zeventigjarig bestaan met 
een grote muzikale show die vrij-
dagavond in de Sporthal werd ge-
houden. Hieraan werkten mee de 
show- en drumband, uit Sneek, de 
jazzgroep van de Grouster gymnas-
tiekvereniging ,,S.S.S." en een com-
bo van Cees Bij lstra. Tweehonderd 
amateurs hebben de ongeveer dui-
zend aanwezigen een prachtige 
avond bezorgd en een inzameling 
voor de jeugdbond bracht het be-
drag van f3200 op, dat door de ge-
meente wordt verdubbeld, aldus 
burgemeester Bernard Holtrop. 

Brassband ,,Apoilo" staat onder lei-
ding van Harm van der Meer. De totaal-
klank is fraai, er worden uitstekende 
dynamische verschillen gemaakt, rit-
miek en techniek zijn verzorgd. Na een 
tune en goed gespeelde openingsmars 
lag de voor brassband moeilijke ouver-
ture ,,Dichter und Bauer" op de lesse-
naar. De inleiding kan aan muzikale 
spanning winnen en er waren enkele 
onduidelijkheden. De techniek in het 
allegro was uitstekend maar het walsje 
kan iets meer tempo hebben. ,,The She-
pherd's Song" werd muzikaal vertolkt 

BRASSBAND APOLLO 

MINCO kO,AR GROU 
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°000WOrking Van 

COmb0 Ce,, S'Jdtra 
Jazegro,pv,n 

$ $ 
Tarnbgur en 

ShowbOng 	
$nn,g 

hu 

JLJSILEUMCON 
Op 

Vrijdag lOm,50 as aanvang 
2000 uur in d, 000rme, 'de Twn0.. 

Programma 	
bewijs 

van 000ang 
Toegang, 	

.' ona000 
103$ uur 

Gebeurtenis: Jubilea Apollo en Mingd Koar. 
Plaats: Sporthal Grouw. Deelnemers: Apollo, 
Mingd Koord, Jazzgroep S.S.S., Tamboer. en show. 
band Advendo Sneek, Combo Cees Bij Istra. 

met een zeer mooie cornetsolo ,,Music 
for the Bandstand" is een hedendaagse 
compositie en werd prima uitgevoerd. 
Tjeerd Dijkstra en Anne Bakker waren 
briljante cornetsolisten in ,,The Fit 
Hacks" terwijl een vijftal cornettisten 
hun kwaliteiten toonde in ,,Marching 
Trumpets". 

,,It Mingd Koar" (dirigent Harm van 
der Meer) zong met begeleiding van de 
combo een zevental prachtige Friese 
liederen, waarvan ,,It Maike' zeer ge-
voelig werd gezongen. Het koor heeft 
een fraaie klank en kan fluisterende 
pianissimo's zingen. Ik heb genoten van 
dit muzikale optreden, maar het was 
jammer dat verschillende inzetten niet 
streepgelijk waren. 

,,Brassband Apollo" gaf met mede-
werking van de Jazzgroep van ,,S.S.S." 
onder leiding van H. Spijkstra een zeer 
verzorgde weergave van ,,The Best of 
the Seekers". Een fraai geheel. De 
jeugdband van „Apollo" speelde onder 
leiding van Anne Bakker een drietal 
werkjes. Een orkest waar zeker ,,mu-
ziek in zit". 

Het optreden van tamboer- en show-
band ,,Advendo" van Sneek was een 
schot in de roos. In een half uur duren-
de show liet men verschillende facetten 
zien, en horen waartoe deze top-band in 
staat is. Uitstekende blazers en ritmisch 
slagwerk. 

Het koorzang met Cees Bijlstra aan 
de piano nog gedeelten uit ,,Der Zigeu-
nerbaron" en de avond werd besloten 
met een uitstekende weergave van 
,,Seasong Suite", in een bewerking van 
H. Pijlman,gezongen en gespeeld door 
het koor en de band. De staande ovatie 
door het publiek 'was zeker verdiend. 

TEADE WOUDA 
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Brassband "Apollo" in 1984. 
Zittend voor: Gerry Adema (trom). 
Voorste rij v.l.n.r.: Annie Spijkstra-Hoekstra, Jeanette de Jong, Margje de Jong, 
Nynke Hoekstra, Harm v.d. Meer (directeur), Jannie de Jong-Hoekstra, Janna 
Fopma. 
Tweede rij. Hinne de Jong (voorzitter), Sjouke v.d. Wijk, Anneke Hylkema-Tuttel, 
Bouke de Grouw, Joke Huitema, Anne Bakker, Hylke Wijnstra, Tjeerd van Dijk, 
Jannie Castelein, Jannewietske de Vries, Klaas Wapstra, Annigje Wijnstra-
Sybrandy. 
Derde rij: Bas Kuylenburg, Gerben v.d. Veen, Harm de Jong, Jan Menderink, 
Nynke v.d. Veen, Jeltje de Vries, L. v.d. Pal-Woudstra, Anne Krist. 
Vierde rij: Sybren de Jong, Jurjen Huitema, Hotze Wedman, Jan Lijzenga, 
Fokke Hoekstra, Willy de Roos. 

DIRIGENTENWISSELING 
In juli 1984 was de laatste repetitie met onze dirigent Harm van der Meer, die te 
kennen had gegeven met zijn dirigentschap te willen stoppen. Als opvolger vonden 
we bereid de dirigent van het B-orkest, Gerard de Haan. 

1985: DROEVIG BERICHT 
Na al een hele tijd sukkelen met de gezondheid en de daarmee gepaard gaande 
onderzoeken in het ziekenhuis overleed toch nog plotseling op 8 oktober 1985 ons 
gewaardeerd lid, bassist, bestuurslid en vriend Jan Lijzenga op de leeftijd van 59 
jaar. We zullen ongetwijfeld allemaal prettige herinneringen aan hem behouden, aan 
zijn optimistische kijk op het leven, zijn humorvolle uitspraken en zijn plezierige 
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contacten met ons allemaal. Bij elke repetitie en concert valt steeds weer zijn afwe-
zigheid op, want zijn forse gestalte plus de grote Bes Bas missen we daar achteraan. 

NA VELE CONCOURSLOZE JAREN 
Na vele concoursloze jaren was het dan eindelijk weer zover. Op zaterdag 9 novem-
ber gingen we met z'n allen in de bus op weg naar Hengelo, waar die dag het KNF-
concours was. Ingeschreven in de afdeling Uitmuntendheid Sektie Brassband. De 
beide werken werden uitstekend uitgevoerd, vonden "wij als supporters", wat dan 
ook werd beloond met 298 punten, een eerste prijs. Een zeer welkom succes voor 
Apollo na een aantal jaren minder succes. 

BESTUURSADERLATING 
Hinne de Jong (voorzitter) stelt zijn bestuursfunctie na negen jaar beschikbaar. 
Hotze Wedman (tweede secretaris) wilde na 21 jaar zijn functie beschikbaar stellen 
aan de jongere leden. Gerry Adema (eerste secretaris) had te kennen gegeven het 
secretariaat niet langer te kunnen vervullen. Tevens was er nog een vacature ont-
staan na het overlijden van Jan Lijzenga. Janna Fopma en Willy de Roos zullen in 
overleg het secretariaat gaan vervullen. Jan Menderink wordt als voorzitter geko-
zen. 

1986: MIDGETGOLF IN TERHORNE 
De laatste repetitie-avond werd benut als midgetgolf-avond op de baan in Terhome, 
een leuk idee ter afsluiting van weer een seizoen. Na afloop van het golfspel werd 
onder het genot van een consumptie officieel afscheid genomen van onze nog maar 
enkele maanden functionerende voorzitter Jan Menderink wegens verhuizing. 
Hij was overigens plm. 10 jaar lid geweest. 

1987: GROUSTER MUZYKJUN 
Aan de Grouster Muzykjûn op 2 mei zijn vele extra repetities en andere voorberei-
dingen voorafgegaan. Het werd groots opgezet en iedereen was enthousiast en fana-
tiek. De uitvoering was m.m.v. Het Grouster Mingd Koar, de jazz-ballet groep o.1.v. 
Henk Spijkstra, pop-groep "Black Label", een grandioos koor van bijna 200 school-
kinderen en het korps en de drumband van Apollo. Al deze medewerkenden zorg-
den ervoor dat het op 2 mei een machtige avond werd. 

OCH WAS IK MAAR 
Op vrijdagavond 31 juli werd het skûtsjesilen 1987 ingeluid. Daar er vele Apollo-
leden met vakantie waren werd er op zaterdag met veel "welkome" gastspelers weer 
op de boot van Sytema gespeeld. Zelfs nog de krantekoppen gehaald, door vlak na 
het zinken van één van de skûtsjes "och was ik maar .... "te spelen. 
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Brassband Grouw 
scoort erg hoog op 
concours Hengelo 

HENGELO - De brassband 
Apollo int Grouw heeft afgelopen 
zaterdag in het concertgebouw van 
Hengelo (0v.) een eerste prijs 
behaald tijdens een muziekcon-
cours van de Koninklijke Neder-
landse Federatie van Muziekvere-
nigingen. 

Het Grouwster muziekkorps, dat 
onder leiding staat van de heer ge-
rard de Haan, vergaarde 298 pun-
ten. De jury honoreerde het ver-
plichte werk 'Gwentd Rhapsody' 
van J. Hall met 149 punten, terwijl 
ook het keuzewerk Holanthe Ou-
verture van A. Sullivan goed was 
hetzelfde aantal punten. 

Apollo scoorde met dit resultaat 
het op één na hoogste aantal 
punten von het concours. De 
Grouwsters waren de enige Frie-
zen op het concours, waaraan 
dertien muziekverenigingen uit 
heel Nederland aan deelnamen. 

Eerste Prils voor 
urassuanu Aliollo OP 
Hengelo's muziek- 

concours 
Grouw-Op een door de afdeling Over-
ijssel van de Koninklijke Nederlandse 
Federatie van Muziekverenigingen geor-
ganiseerd muziekconcours dat op zater-
dags novemberj.l. In het Concertgebouw 
te Hengelo (0) werd gehouden heeft de 
Brassband Apollo uit Grouw een eerste 
prijs behaald In de afd. Uitmuntendheid 
sektie brassbands. 
Als inspeelnummer werd begonnen met 
een koraal. Dit koraal werd zeer muzi-
kaal uitgevoerd. Er werd een prachtige 
brassbandklank geproduceerd. 
Daarna volgde het vrije werk "tolanthe 
Ouverture' van A. Sullivan. Met veel 
genoegen is er geluisterd naar dit 
nummer. De band heeft een prachtige 
klank, dit was musiceren op een hoog 
peil. Een en ander werd door de jury 
beloond met 149 punten. 
Als verplicht werk volgde "Gwent P.hap-
sody" van J. Hall.Met dit werk had diri-
gent Gerard de Haan het zijn muziek-
gezelschap niet gemakkelijk gemaakt. 
Dit vrij moeilijke werk met veel solis-
tisch werk werd op voortreffelijke wijze 
uitgevoerd. 
De serieuze studie, selctie, repetities, het 
oefenen thuis, werden terecht beloond 
met 149 punten. 
Al met al een uitstekend debuut van de 
nieuwe dirigent Gerard de Haan, die voor 
de eerste maal met Apollo op een KNF 
concours uitkwam, 
Apollo scoorde met dit resultaat ook nog 
het op één na hoogste aantal punten van 
het concours. De Orouwaters waren niet 
de enige Friezen op het concours, waar-
aan dertien muziekverenigingen uit heel 
Nederland deelnamen, 
De organisatie, in handen van de jubile-
rende 100-jarige Koninklijke Muziek-
vereniging 'Exeelelor" uit Hengelo (0) 
was zonder meer grandioos. 

BESTUURSVERKIEZING 1987 
De heer Klaas Wapstra is aftredend en niet 
herkiesbaar. De nieuwe kandidaat is de 
heer Jelle van der Bijl, die met meerder-
heid van stemmen wordt gekozen. De heer 
H. de Jong, voorzitter, is na een jaar tijde-
lijk deze functie te hebben vervuld, met 
algemene stemmen benoemd. 

WEGWERPORKEST 
Veel Apollo-leden speelden op 21 novem-
ber in Akkrum mee in het wegwerporkest 
op het Rabo-festivo. Een bijzondere erva-
ring, 's morgens zeer intensief repeteren en 
's avonds concerteren in de bomvolle 
sporthal. 

1988: VOOR HET LAATST OP DE BOK 
Ja, en dan 8 januari: Gerard de Haan voor 
de koffie voor 't laatst "op de bok" en na 
de koffie de nieuwe dirigent Piet van der 
Heide. Gespannen aan het werk. 

AMBITIEUS LEERLINGEN-PROJECT 
De 3 Grouwster basisscholen zijn bezocht 
door enkele muzikanten/leden om te laten 
horen hoe mooi blazen kan zijn, met als 
doel de jeugd te stimuleren zich op te 
geven. Totaal gaven zich 70 kinderen op. 
De deelnemers zouden een instrument in 
bruikleen en ca. 10 lessen krijgen, zonder 
dat ze daarvoor behoefden te betalen. Guus 
Tomey had de muzikale leiding van het 
geheel. Van de twee gevormde groepen 
bereikten totaal 30 kinderen de eindstreep 
van het project en zo'n 20 kinderen gingen 
daarna in opleiding. 

12-11-1985 
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WATERVAST MAKEN 
Het had een concert moeten worden op 12 juni bij het Theehuis; dit ter afsluiting 
van de feestelijkheden rond het 75-jarige V.V.V. Er waren een paar leuke stukken 
ingestudeerd. Door de harde wind bleef geen lessenaar staan, derhalve waren we 
genoodzaakt het marsboekje in de knijpers te zetten. De jubilerende vereniging 
vond het prachtig en daar gaat het om, of niet soms? Trouwens, dit was een mooie 
gelegenheid om onze dirigent wat watervast te maken en kennis te laten nemen van 
onze marsen, die soms ietwat vreemdsoortig (onzeker?) door Van der Heide werden 
beëindigd. Hij had geen partituur voor zich en hoorde deze marsen voor het eerst. 

EN BLOC OPGESTAPT 
Een vijftal jeugdige leden is en bloc opgestapt, zonder dat daarvoor een reden is 
gegeven anders dan: "Ik heb er niet zoveel zin meer in; ik vind de muziek niet 
mooi." 
Dat heeft het korps de nodige problemen gegeven, immers we verkeren niet in de 
weelde dat we een blik muzikanten kunnen opentrekken. Ondanks de hulp van een 
viertal gastspelers werd besloten om het op 13 november geplande concours, waar-
aan we wilden deelnemen, af te zeggen. 

LYRA'S EN BONGO'S 
Bij de drumband heeft een wisseling plaats-
gevonden. Instructeur Haverman wordt opge-
volgd door de heer Koning. Bij de drumband 
zijn nu ook drie leden, die een lyra bespelen. 
Tevens zijn er bongo's aan de trommels 
gekomen. 

De "discant" plm. 1990 

1989: EEN OPSTEKER VAN JEWELSTE 
Op 4 november werd een dikke eerste prijs 
gehaald op een K.N.F.-concours in De Lawei 
in Drachten. Met totaal 304 punten, uitko-
mend in de Eerste afdeling, een prachtig 
resultaat. En dat het in Drachten wel goed zat 
bleek wel uit het applaus dat tijdens het slot-
accoord al opklonk. Een opsteker van jewel-
ste in het 25e jaar als brassband. 
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K.N.F. concours Lawei o.l.v. P. van der Heide, november 1990. 
(Foto Blokzijl, Lippenhuizen). 

1990: DAN GEBEURT HET 
Dan - op 27 april - gebeurt het: de trappelzakboogie, Catr. Heifrich als mooie meid, 
Hylkema met eigen geschreven trombone-medly van voetbalmeezingers, een 
wereldberoemde paukenist; een bloemlezing van al dat moois dat op het toneel van 
"De Boei" werd neergezet. Oh ja, mooi, Trynke met een wel erg kort en nauw rokje 
als strenge juf met Piet van der Heide in een pracht act. Een gezellige bonte Apollo-
avond, met en voor alle leden en partners 

KAN HET OOK WAT EXPRESSIEVER? 
Opmerkelijk is dat we in Grouw kennelijk wat problemen hebben met koralen: in 
een juryrapport stond genoteerd dat het koraal wat expressiever kan. Van der Heide 
becommentarieert ook nog al eens het gebrek aan voordracht in onze koralen. Ook 
bij de jeugd zit het er al in, of liever ontbreekt het al. 

EEN BLIK IN HET VERLEDEN EN IN DE TOEKOMST 
Aan het eind van het verslagjaar 1989/1990 staat in het notulenboek het volgende. 
Over het algemeen kan gesproken worden van een gematigd optimisme. Er was dit 
jaar weinig verloop in de Brassband; er is weer een jeugdkorps, van waaruit voor 
het eerst weer voor aanvulling in het A-korps kon worden gezorgd; het ledenbe- 
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stand van de drumband nam wat af; de huisvesting bleef even zorgelijk als die al 
twee jaar geleden werd geschreven in de trant van "een niet gemakkelijk verslag-
jaar" en "we kunnen een opgaande lijn oppakken". 
Het verlangen naar het eeuwfeest van Apollo in 1992 groeit. 

K.N.F. concours in de Lawei te Drachten november 1991, o.l.v. P.v.d. Heide 
(foto Frigo Kollum) 

NATIONALE BRASSBAND KAMPIOENSCHAPPEN 
Na een paar extra repetities en sektierepetities was het op vrijdag 7 december aan de 
brassband om te laten horen wat men kon op de Nationale Brassband 
Kampioenschappen. Uitkomend in de vierde divisie behaalde Apollo de derde prijs. 
Tevreden leden en een tevreden dirigent. 

1991: TAAIPOPAKTIE 
Grouw was ingedeeld in vijf rayons met even zovele rayonhoofden. Het was de 
bedoeling om een behoorlijk bedrag geld te verdienen en dat is gelukt. Een inkom-
stenverhoging van f. 2.500,—. 

AFSCHEID SJOERDSMA 
Op 10 april heeft Apollo op verzoek van de familie de muziek verzorgd bij de 
plechtigheid, voorafgaand aan de crematie van ons (laatste) erelid Wieger 
Sjoerdsma. Sjoerdsma heeft voor onze vereniging zeer veel betekend. 
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Werekispaardag Frieslandbank 
Brassband Apollo ontving 2500,- 
Grou-Zaterdag 27 oktober was het bij de Frieslandbank te Grou voor de 33ste 
keer wereidspaardag. 
Een feestelijke dag, waarbij er voor iedere klant die dag een presentje klaar 
ligt. Het is ook de dag dat vele kinderen hun spaarbusjeskonien laten legen. 
Dit jaar kwam er uit 83 spaarbusjes een bedrag van bijnaf 5500,-. Direkteur 
F.J. Hoekstra zei het prachtig te vinden hoe gespannen de kinderen het tellen 
van de kleingeidmachine volgen. 
In totaal passeerden die zaterdag een 280 klanten de deuren van (le 
Frieslandbank. 

Zoals ákjaar, stelde ook ditjaar het bestuur van 
de spaarbank Midden-Friesland, aangeslotei bij 
de Frieslandbank, voor elke bezoekerf 2,50 
beschikbaar voor een Grouster vcrenipinr Dit 
Jaar was uc aeuze op uc orassoand Apoiio 
gevallen. 
Dit korps zit na door CCII (liep dal te zijn gegaan 
momenteel weer volop in de lift. 1-let aantal 
spelende leden is behoorlijk toegenomen en ook 
het jeugdkorps doet weer volop mee. In 1992 zal 
het korps zijn 100-jarig bestaan vieren. In een 
gezellig samenzijn in de Frieslandbank kon 
direkteur F.J. Hoekstra de voorzitter van Apollo 
meedelen, dat in verband met dit aankomende 
jubileum de bank besloten had om niet een 
bedrag vanf 700,- te schenken maar een bedrag 
van f2.500,-. 
Het was dit jaar voor het laatst dat Hoekstra als, 
directeur van de bank dit kon aanbieden. Met 
ingang van januari gaat hij in de VUT. 
Hoekstra zei, dat hij Apollo een heel belangrijke 
vereniging in het dorp vond. 1-lij was dan ook blij 
dat het weer zo goed gaat met Apollo. 
Voorzitter 1-1. de Jong was blij met het 
aangeboden bedrag. We zijn nu al bezig met de 
voorbereidingen van het jubileum in 1992 cii 
hopen muzikaal iets moois te doen. 

27-10-1990 Wereidspaardag 

GROUSTERS FOAR GROUSTERS 
Na de vakantie aan het werk voor een 
optreden voor de revue Grousters 
foar Grousters op 6 september in de 
sporthal. Piet van der Heide had 
samen met zijn Trynke een mooie 
selectie gemaakt uit een aantal beken-
de stukken muziek. Een treinreis in 
Amerika met verliefde cowboys en 
een rivaal die ruzie maakte om een 
echt mooie vrouw, waarna het goede 
overwon en de boef werd afgevoerd 

1992: EERSTE PRIJS MET LOF 
Op 13 juni werd afgereisd naar 
Beuningen. Apollo kwam uit in de 
eerste afdeling en behaalde met "A 
Tameside Overture" van Philip 
Sparke en "Suite for brass" van 
Stephen Bulla totaal 311 punten. Een 
eerste prijs met lof en promotie naar 
de afdeling uitmuntendheid!! We 
gaan de toekomst tegemoet 
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100-Jarige Brassband Apollo 
le prijs met lof 
Grou-De eind dit jaar jubilerende Brassband 
Apollo uit Grou heeft op zaterdag 13 juni bij 
deelname aan een KNF-concours een Ie prijs 
met onderscheiding en met promotie behaald. 
Een fantastisch sukses voor band en dirigent. - 
Het concours werd gehouden in Beuningen. Een 
sporthal, die fraai was omgebouwd tot 
concerthal bood plaats aan het festijn. De jury 
bestond uit de heren J. Conjaerts, D. Koster en 
de bekende komponist C. Vlak. Nadat Apollo 
het verplichte werk 'Suite for brass' en het 
keuzewerk 'A Tameside Overture' had gespeeld 
waren de meningen van de diverse leden nogal 
divers over het gepresteerde. Misschien als 
gevolg van een nogal teleurstellende plaatsing 
(4e) tijdens de Nationale Brassband Kampioen-
schappen eind vorig jaar. Reserve was dus alom 
aanwezig en zij, die meenden dat het wel goed 
zat, hielden zich wat op de achtergrond. Een 
gejuich van leden en meegereisde fans klonk dan 
ook op toen de uitslag bekend werd gemaakt: 
1541/2  punt op het verplichte werk en 1561h 
punt op het keuzewerk. In de verslagen van de 
jury waren opmerkingen te lezen zoals: soli goed 
verzorgd, flugel en bariton gaaf, fraaie 
vertolking, een genoeglijke realisatie van dit 
werk. Zeer fraaie alto's, goede stralende klank, 
mooie brassband totaalklank, groots begin met 
prima klank en balans Hiernaast vanzelfspre-
kend kritische opmerkingen maar daarvoor is 
het ook een kritisch verslag. Apollo zal bij een 

volgend concours, uitkomen in de afdeling 
uitmuntendheid. 
Het concours was georganiseerd door de 
Koninklijke fanfare U.L.T.O. uit Winssen-
Ewijk. In het eigen repetitiegebouw van 
U.L.T.O. werd ingespeeld. Een akkommodatie 
door eigen leden gebouwd in een van de 
gemeente gekochte school; gekocht door de 
vereniging voor f 1,--. Daar hebben de 
Grousters toch wel even met jaloerse blikken 
rondgekeken. 
De gehele dag had een ontspannen karakter. Zo 
werd er gereisd per bus; er was op de heenreis 
koffie met gebak en tijdens de terugweg is 
gedineerd. Een fraaie, goed georganiseerde dag. 
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Voorzitter Hinne de Jong aan het woord 

OP NAAR APOLLO 100 JAAR 

JUBILEUMCOMMISSIE 
In deze commissie hebben de volgende perso-
nen zitting: de dames Janny de Jong en Ria 
Jongstra en de heren Douwe Visser, Klaas 
Wapstra, Hotze Wedman en Doekle Yntema. 
Deze commissie zet een aantal acties op touw 
om zo het jubileumweekend op vrijdag 13 en 
zaterdag 14 november 1992 van de nodige 
(financiële) ondersteuning te voorzien. 

Jubileumcommissie. 
Ria Jongstra, Klaas Wapstra, Doekle Yntema, Hotze Wedman, Douwe Visser en 
Janny de Jong-Hoekstra. 
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Bestuur Brassband Apollo 1992. 
Voorste rij v.l.n.r.: Anneke Hylkema (secr.), Petra Adema, 
Pieti Veitman (penningm.). 
Achterste rij: Tjeerd van Dijk, Gerry Adema, Hinne de Jong (voorzitter), 
Jelle v.d. Bijl. 

Jeugdkorps Apollo 1992 
Voorste rij v.l.n.r.: Jelmer Bouma, Floris Hoogeboom, Jellina de Haan, 
Christiaan Westra, Antonia Rinsma, Hyke Rinsma, Hinke Jellema, Piet v.d. Heide 
(dirigent), Helen v.d. Hei, Hendrik Durk v.d. Bijl, Natasja v.d. Heide, 
Yvonne Spijkstra, Jannie Boonstra. 
Achterste rij: Petra Adema, Harro de Beer, Folmer Bokma, Andrea v.d. Heide, 
Folkert Kuipers, Menno Adema. 
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Brassband Apollo 1992 
Voorste rij v.l.n.r.: felle v.d. Bijl, Hotze Wedman, Willy de Roos, 
Gat harinus Heifrich, Hendrik Durk v.d. Bijl, Jannie Boonstra, Yvonne Spijkstra, 
Fokke Hoekstra, Harry Meester. 
Middelste rij: Annie Spijkstra, Andrea v.d. Heide, Folmer Bokma, Griet Borger, 
Anneke Hylkema, Piet v.d. Heide (dirigent), Pieti Veitman, Lipkje v.d. Pal, 
Hylke Wynstra, Menno Adema, Anne Krist, Gerry Adema. 
Achterste rij: Jannie de Jong, Petra Adema, Jetty de Jager, Hinne de Jong, 
Folkert Kuipers, Tjeerd van Dijk, Heerco Walinga, Harmen de Jong, Haaye 
Jorritsma. 
Afwezig: Edith Borger. 
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Mevrouw Hieke Veenstra- Boerke, thans 89 jaar oud, heeft in haar werkzaam leven 
niet stilgezeten ten opzichte van het dorpsleven. Het toneel had haar grote liefde 
maar ook mocht zij graag voordragen en veelal was dat eigen werk. 
Zij is nog steeds een meelevende supporter van "Apollo", waarmee zij via haar 
familie nauwe banden onderhield. 

Zij heeft vanuit haar herinnering een en ander op papier gezet, wat via haar zoon 
Harm keurig getypt en in een mapje geborgen, bij de Jubileum-commissie is terecht 
gekomen. Het is bestemd voor het archief van Apollo. 
Uit waardering laten wij hierbij de laatste bladzijde van haar tekst volgen: 

APOLLO 

Se gongen foarby 
de jierren 1892-1992 
en de brassband 
makke de 100 fol. 
Sy draacht de krâns 
fan profyt dat wie, en 
yn de takomst lizze sil 

Yn lân's wedstrijd 
rint se mei 
Eare, ta harsels, en 
allen om har hinne 

En yn it ljocht dêrfan 
in heuchlike Betinking 
"APOLLO HUNDERT" 
novimber yn De Twine 

It slotwurd is in rigele ût it earste boek fan de fanfare, skreaun troch de sikretaris 
Sipke Visser: 

ntl,, dat by infergaderingfan de fanfare "de kastelein fan de Bierhalle 
Eeltsje Bottes v.d. Wal, de korpsleden op kofje en koeke traktearde." 

Syn pakesizzer-ûnderskreaune-winsket yn it ferlingde fan dizze jefte "Apollo" 
in lang ljbben ta! 
Yn de fariaasjes fan it Grouster libben spile "Apollo" har rol. 
Dat dat ek noch lang sa bliuwe mei! 

Hieke Veenstra-Boerke, febr. 1992 
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LIJST VAN DE GEWONNEN MEDAILLES 

1. 1896 Juli Tentoonstelling Leeuwarden 
2. 1904 24 juli, afd. Harmonie, Concours Gorredijk 
3. 1905 1895-1905 "Euterpe Beetsterzwaag 
4 1905 2e pr. Harmonie 6.8.05 Beetsterzwaag 
5. 1906 Conc. Grouw, le prijs 179 pt. Harmonie A 
6. 1906 Sectie B 3e afd. le prijs Conc. Leeuwarden 
7. 1906 Nijverheidstentoonstelling Leeuwarden 
8. 1907 Conc. St. Anna Par. Harmonie A, le prijs 
9. 1907 14-15 aug. 1907 Nat. Conc. Zeist 
10, 1908 Conc. Franeker 2 aug. 1908 le prijs 
11. 1909 Conc. Gorredijk 25-7-1909 2e prijs Harmonie A 
12. 1910 Concours Noordbroek 15-17 juli 1910 le prijs 
13. 1917 Apollo 1892-1917 aangeb. d. Burgemeester 0. Greebe 
14. 1919 Conc. Fr.B. 2e afd. Harmonie 3e prijs 
15. 1920 Conc. St.Jac.Par. 2e afd. Harmonie, 2e prijs 
16. 1921 Conc. Zuidlaren 10-7-1921 
17. 1921 Conc. Zuidlaren 10-7-1921 le prijs 
18. 1921 Conc. Zuidlaren 10-7-1921 le prijs Harmonie 2 
19. 1922 Conc. Wolvega 13-8-1922 2e prijs Harmonie 1 
20. 1922 Conc. Wolvega 13-8-1922 2e prijs Marswedstrijd 
21. 1922 Apollo 30 jarig Jubileum 
22. 1922 Conc. Wolvega 2e prijs Harmonie 1 
23. 1922 Conc. Wolvega le prijs 
24. 1923 Conc. Hoogezand 3e prijs 
25. 1924 Conc. Harlingen Hoogst aantal punten alle harmonie-afd. 
26. 1924 Conc. Harlingen le prijs Harmonie 1 
27, 1925 Conc. Beetsterzwaag le prijs Harmonie 1 
28. 1926 Conc. Akkrum 9-5 le prijs Harm. Uitm. 
29. 1927 Conc. Heerenveen 31-7 2e prijs Harmonie Uitm. 
30. 1927 Conc. Leeuwarden 2e pr. Harm. Uitm. 
31. 1928 Conc. St. Anna Par. 2e prijs Harm. Uitm. 
32. 1932 Conc. Beetsterzwaag 7-8 le prijs Harm. Uitm. 
33. 1934 Conc. Drachten 17-6 le prijs Harm. Uitm. 
34. 1934 Conc. Drachten Kwart Wedstr. 2de pr. 
35. 1935 Conc. St. Jac.Par. le prijs Ere-afd. 
36. 1936 Conc. Oosterwolde le prijs Ere-afd. 
37. 1937 Conc. Grouw le prijs Ere-afd. 
38. 1937 Conc. Grouw Hoogst aantal punten opvatting 
39. 1938 Conc. Opeinde 12-6 le prijs Ere-afd. 
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40. 1939 Conc. Leeuwarden 11-6 le prijs Ere-afd. 
41. 1946 Concours Pingjum 22/23-6 le prijs Ere-afd. 
42. 1948 Concours Oosterwolde 11-6 le prijs Ere-afd. 
43. 1948 Festival Akkrum 
44. 1949 Concours Rottevalle 19-6 hoogste aantal punten le afd. fanfare 
45. 1949 Concours Rottevalle 19-6 2e pr. Sup.afd. Harmonie 
46. 1949 Marswedstrijd Warga 10-7 2e prijs 
47. 1949 Jong Frisia 
48. 1949 Jub. festival Warga 10-7 
49. 1951 Concours Harlingen 10-6 le pr. Sup.-afd. 
50. 1952 Conc. Grouw le pr. Sup.-afd. 
51. 1952 Concours Grouw le prijs Sup.-afd. 
52. 1952 Concours Grouw hoogst aantal punten sectie Harmonie 
53. 1952 Concours Grouw 
54. 1952 Concours Grouw 
55. 1954 Festival Akkrum 21-8 
56. 1954 Concours Oosterwolde 11-7 2e prijs Sup.-afd. 
57. 1958 Festival Akkrum 11-9 
58. 1959 Concours Rottevalle 7-6 2e prijs Ere-afd. 
59. 1963 Festival Akkrum 14-9 
60. 1971 Nat. Br. Conc. Utrecht winnaar le afd. 
61. 1974 Concours Dokkum, 18-5 le prijs Uitm. 103 pnt.. 
62. 1974 Concours Dokkum, jeugdk.2e prijs 4e afd. 91 pnt. 
63. 1974 Concours Wolvega hoogste aantal punten hele concours 
64. 1976 Concours Stiens 25-5 A lste prijs 100 pnt. 
65. 1976 Concours Stiens 25-5 B iste prijs 102 pnt. 
66. 1976 Zaalconcours 13-11 le prijs 
67. 1976 Zaalconcours 13-11 le prijs 
68. 1976 Concours Schiermonnikoog le prijs 4e afd. J.LK. 
69. 1978 Concours Ureterp le prijs 
70. 1980 Zaalconcours Drachten 13-12 2e prijs 
71. 1982 Zaalconcours Drachten 18-12 2e prijs 
72. 1991 Zaalconcours Drachten 16-11 le prijs 
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LIJST VAN GEWONNEN LAUWERTAKKEN EN LAUWERKRANSEN 

T = tak 
K = krans 

1925 T Nat. Concours Sneek le prijs le afd. Harmonie 
1933 T Concours Akkrum 3-9-1933 le prijs afd. Uitm. Harmonie 
1935 K Concours St.Jac.Par. Ereprijs Bildtse Courant 
1939 K Concours Leeuwarden 11-6 Ereprijs Notaris Ottema 
1939K Concours Leeuwarden 11-6 Ereprijs Dir. "Volharding 
1939 T Concours Leeuwarden 11-6 Ereprijs Zilvo 
1948 K Concours Akkrum 29-8 le pr. marswedstrijd, aangeb. E.W. de Jong 
1952 K Concours Grouw Ereprijs Horlogerie De Haan Grouw 
1952 K Concours Grouw Ereprijs Best. Bond N.V.V. Grouw 
1952 K Concours Grouw Ereprijs W. Leistra Grouw 
1957 T Concours Drachten 2e pr. Harmonie afd. 
1960 K Concours Drachten 19-6 Ere-afd. Harmonie le prijs 
1978 K Concours Ureterp Jeugdkorps wisselpr. E.W. de Jong, Akkrum 
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