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Van het bestuur 

 

 

Beste leden, 

 

In de afgelopen maand hebben we als Apollo ons weer van onze 

beste kant laten zien en hebben ook onze supporters laten zien dat 

zij Apollo steunen. 

 

Zo heeft de Rabobank Clubkascampagne ons € 874,37 opgeleverd.  

Apollo is op Noord-Beveland op de 3e  plaats geëindigd, met 304 
stemmen. Vorig jaar hadden we met minder stemmen € 1.039,12. 
Dat we met meer stemmen minder geld hebben, komt omdat het 
bedrag dat Rabobank Walcheren / Noord-Beveland dit jaar 
beschikbaar stelde minder was dan vorig jaar. Met zo'n bedrag voor 
dit aantal stemmen mogen we heel tevreden zijn, de meeste 
Rabobanken stellen minder geld beschikbaar voor de clubkas 
campagne dan Rabobank Walcheren / Noord-Beveland. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



De Vriendenloterij brengt elk jaar ook een mooi bedrag op en zoals 

uit onderstaand stukje uit de PZC blijkt  staat Apollo ook daar op de 

3e plaats. 

 
Deelnemers van de VriendenLoterij hebben in 2014 ruim 70.000 
euro bij elkaar gebracht voor 67 clubs en verenigingen in de 
provincie Zeeland.  
Europa Kinderhulp ontving het hoogste bedrag. De vereniging 
voegde 6.067 euro aan de clubkas toe. Bij de VriendenLoterij 
hebben deelnemers de mogelijkheid om voor een zelfgekozen 
organisatie mee te spelen. De helft van ieder verkocht lot komt dan 
direct ten goede aan de clubkas van de club of vereniging. In totaal 
verdeelde de VriendenLoterij bijna 3,9 miljoen euro onder clubs en 
verenigingen in Nederland, dat is ruim 570.000 euro meer dan vorig 
jaar. Ruim 70.000 euro ging naar clubs en verenigingen in de 
provincie Zeeland. 
 
Top 5 meest gesteunde clubs en verenigingen in Zeeland: 

 
1. Europa Kinderhulp (Middelburg) 
2. Nederlands Kankerfonds voor Dieren (Ovezande) 
3. Muziekvereniging Apollo (Wissenkerke) 
4. Juliana Korpsen Middelburg (Middelburg) 
5. Sportvereniging DFS (Schouwen-Duiveland) 

 

Bron: PZC  
(http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/verenigingen-in-zeeland-kregen-ruim-

70-000-euro-van-vriendenloterij-1.4836387) 

 

 

Op Koningsdag hebben we laten zien dat ondanks dat er veel leden 

afwezig waren we toch 3 optredens hebben kunnen verzorgen. In 

Geersdijk waren de leden van de harmonie die marcheren aanwezig 



voor een rondgang door het dorp en het spelen van de 

volksliederen bij het vlag hijsen. Tegelijkertijd waren in Kamperland 

de leden die niet lopen en leden van het leerlingenorkest die nog 

niet in de harmonie spelen om daar de volksliederen te spelen 

tijdens het vlag hijsen. Vervolgens moesten de leden die in Geersdijk 

gelopen hadden nog naar Wissenkerke, waar zij de rondgang deden. 

We kunnen terugkijken op geslaagde optredens. 

 

We mogen ook vooruit kijken, aan het eind van deze maand hebben 

we ons concert in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. De werken die we 

gaan spelen staan allemaal op de lessenaar en achter de schermen 

wordt druk gewerkt aan de PR. We hopen op een mooi concert voor 

een groot publiek. De PR hoeft niet alleen door de PR commissie 

gedaan te worden. Je kunt zelf ook je bijdrage leveren door familie 

en vrienden uit te nodigen voor het concert. Op de flyer zie je alle 

informatie over de kaartverkoop. 

 

 

Ria 

  



 

 



Jeugdbestuur 
 

 
Hallo best lid, 

 

Het is alweer mei en wederom is er veel gebeurd. Koningsdag is net 

achter de rug en ik wil als eerste de jeugdleden die op Kamperland 

hebben gespeeld bedanken dat ze bereid zijn geweest om het 

volkslied te spelen bij het hijsen van de vlag. Ook wil ik de 

jeugdleden die hebben meegemarst in Geersdijk en Wissenkerke 

bedanken. 

Op 18  hebben we natuurlijk ook nog gebowld bij de bowling Goes 

in de Zeelandhallen. Zelf vond ik het erg leuk, en ik hoop dat jullie 

het ook leuk hebben gevonden. Ik wil ook de ouders bedanken die 

bereid zijn geweest om ons naar de bowling in Goes te brengen.  

 

Verder wil ik ook nogmaals benadrukken dat je voor ideeën en/of 

suggesties altijd ons kunt raadplegen of je idee in de ideeënbus kunt 

werpen. 

 

Ik wil afsluiten met enkele foto´s en een stukje waarin een 

bestuurslid zich even kort introduceert. 

 

  



Ik ben Sjoerd, ik speel slagwerk in het leerlingenorkest, de harmonie 

en de steelband. Ik zit ook in het jeugdbestuur, hierin vervul ik de 

taak van penningmeester, dat houdt in dat ik ga over de inkomsten 

en uitgaven van het bestuur. Ik hoop nog veel te kunnen organiseren 

met dit bestuur. Tot ziens bij een van de uitjes of tijdens de repetitie! 

 

 

  



  



Activiteitenkalender 
 
 

datum wat waar wie 

15 mei boerenfietsdag Noord-Bevel. steelband 

29 mei generale repetitie Zierikzee harmonie 

30 mei optreden bruiloft Domburg steelband 

30 mei concert  Zierikzee harmonie 

31 mei t/m 6 juni week van anjercollecte W'kerke/Gsd allen 

5 juni donateursactie Kamperland ha+swg  + 

collectanten 

6 juni Wissenkerkse dag Wissenkerke steelband 

13 juni Ride for the Roses Goes steelband 

21 juni zomerconcert Wissenkerke ha + steelb. 

28 juni medew. kerkdienst Kamperland llo 

15 t/m 19 juli Frankrijkreis Frankrijk harmonie 

17 oktober senioren activiteit  leden 16+ 

31 oktober oliebollenactie Gsd / K'land 

/ W'kerke 

allen 

Najaar (o.v.b.) najaarsconcert Goes harmonie 

21 november bingoavond Wissenkerke allen 

11-12-13 dec.  jeugdstudieweekend Domburg leden 14-23 jr 

19 december kerstconcert Wissenkerke ha + llo 

24 december kerstnachtdienst   

 

  



Schoonmaakrooster 

 

maand initiatiefnemer helper hand en span 

januari Ursula Chiara Tanya 

februari Anne Vink Gerard Krista 

maart Conny Sjoerd Bas 

april Corina Anouk de Neef Willemijn 

mei Debbie Anne Leendertse Lieke 

juni Adrie Evelien Sofie 

juli Nancy Nynke Iris 

augustus Ilse Stephan Sigrid 

september Margreeth Ann Anne de Winter 

oktober Ronald Colin Evan 

november Jolanda Leanne Mirthe 

december Tom Wouter Femke 

 
 
 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.scb-nederland.nl/16,Woning-schoonmaak.html&ei=1CwpVebgJMPO7gbY1IHACA&psig=AFQjCNGgBH38fBdrb2r4qFR22biOjwOWSg&ust=1428848183801531


Verjaardagen 

 

1 Patrick Geelhoed 

8 Margreeth van Duin 

8 Kim van der Maat 

11 Orlando Zijlmans 

14 Lindy Karreman 

19 Leo van Nieuwenhuijze 

27 Wouter Vink 

29 Mirthe de Bat  

30 Stephan van Belzen 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://s266.photobucket.com/user/plaatjes_bucket/media/verjaardag/kikker-felicitatie.gif.html&ei=TCkpVarCGKTU7AbMvIGgCg&psig=AFQjCNF47EpS7s8yJ-vrAINXbLIHSWOgqg&ust=1428847228227987


Variatie 9, "Nimrod" uit de 
Enigmavariaties van Edward Elgar 
 
Sir Edward William Elgar was een Brits 

componist wiens werk tot de late Romantiek 

gerekend wordt. Een van zijn bekendste 

werken zijn de Enigma Variations (1899), niet alleen vanwege de 

muziek maar ook door het raadsel dat met die muziek verbonden is. 

Elgar droeg het stuk op aan "mijn vrienden die erin geschetst 

worden", een verwijzing naar het feit dat de verschillende  variaties 

elk een muzikaal portret vormen van iemand uit zijn vriendenkring. 

Het is een orkestwerk bestaande uit een muzikaal thema en 

veertien variaties. De variaties komen voort uit melodische, 

harmonische en ritmische elementen van het thema. U hoort 

Variatie 9, "Nimrod"door de Wiener Philharmoniker onder leiding 

van John Eliot Gardiner. Deze variatie is voor August Jaeger, 

muziekuitgever bij Novello en "soulmate" van de componist. Zoals 

Elgar enkele jaren na de première aan Dora Penny ("Dorabella" uit 

var. 10) vertelde, is deze variatie niet echt een portret maar heeft hij 

betrekking op een gebeurtenis. Toen Elgar eens heel 

terneergeslagen was en wilde stoppen met het schrijven van 

muziek, had Jaeger hem aangespoord te doen zoals Beethoven had 

gedaan ondanks zijn grote moeilijkheden: doorgaan met 

componeren en zo prachtige muziek scheppen. Daarbij zong Jaeger 

het thema van het tweede deel van Beethovens Pathétique-sonate 

voor. Hij onthulde Dora Penny dat de beginmaten van de Nimrod-

variatie moesten herinneren aan dat thema. “Can’t you hear it at 

the beginning? Only a hint, not a quotation”  

http://concerthuis.radio4.nl/componist/252/Edward_Elgar


Lief Apollo!  
 
In juni van dit jaar zal ik mijn studie aan het Conservatorium van 
Amsterdam afsluiten met een aantal eindexamenconcerten. Hierbij 
zijn jullie natuurlijk van harte uitgenodigd! 
 
Op vrijdagavond 5 juni zal ik mijn Bachelor eindexamen Harmonie- 
en Fanfaredirectie afsluiten met een concert. Op dit concert zal ik 
samen met het Tata Steel orkest en een ad hoc ensemble de Suite 
voor Kamerorkest van Erwin Schulhoff, The Secret of the White Rose 
van Otto M. Schwarz en East Coast Pictures van Nigel Hess 
uitvoeren. Hoewel de precieze tijd en locatie nog niet bekend zijn, 
laat ik het alvast weten zodat je de datum alvast in je agenda kan 
zetten. 
 
Op zondagmiddag 14 juni om 13.00 zal ik, samen met Trio Vasara, 
een try-outconcert geven ter voorbereiding van mijn hoorn 
eindexamen in theater de Mythe, in Goes. De entreeprijs voor dit 
foyerconcert is €5. Voor het programma, zie donderdag 25 juni. 
 
Op woensdag 24 en zaterdag 27 juni geeft het CREA orkest onder 
leiding van Bas Pollard de jaarlijkse zomerconcerten. Naast het 
spelen van Carnaval Romain van Berlioz en Ouverture 1812 van 
Tjaikovsky zal het orkest mij begeleiden bij het Hoornconcert op. 91 
van Reinhold Gliere. De concerten zijn beiden in Amsterdam, voor 
meer informatie en kaarten: www.creaorkest.org. 
 
Op donderdag 25 juni zal ik dan tot slot mijn Bachelor Hoorn 
afsluiten met een speciaal eindexamenconcert! Samen met pianiste 
Elisabeth Waverijn zal ik het stuk 'En foret' van E. Bozza spelen. 
Samen met Elisabeth, Katinka van Driezum, hoboïste, en Maari 
Ernits, zangeres, zal ik een van de Kindertotenlieder van G. Mahler 
spelen, in speciale bewerking voor hobo, hoorn, stem en piano. Ook 
heb ik speciaal voor de bezetting hobo, hoorn en piano een 



bewerking gemaakt van een stuk van Stravinsky. En last but not 
least - ook hier is het prachtige hoornconcert van Reinhold Gliere te 
beluisteren, met het CREA orkest onder leiding van Bas Pollard.  
Dit eindexamen vindt plaats op het Conservatorium van 
Amsterdam, Oosterdokskade 151, in de Bernard Haitinkzaal. 
Aanvang is 19.30u.  
 
Ik zou het ontzettend leuk vinden om jullie op (een van) mijn 
concerten tegen te komen! 
 
Hopelijk tot in juni of eerder! 
 
Groetjes,  
 
Lindy Karreman 

  



  



Onze sponsoren 

 

 
        

   

 Veerweg 14

 Kamperland 

    tel. 0113 - 371373 



  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Albert Heijn Kamperland 

Ruiterplaatweg 5 
4493 PG Kamperland 

Tel. 0113 - 377550 

 
Strandhoekweg 1 

4493 NS Kamperland  
Tel: 0113 - 371236 

Arian’s Haarstudio 
Voorstraat 28 

4491 EW Wissenkerke 
Tel: 0113 - 371606 

 
 
 

Attent Drieske 
Oostvoorstraat 17 

4491 EN Wissenkerke  
Tel: 0113 - 372466 

 

http://www.attent.nl/arachna.aspx


 
 
 
 

 
Korte achterweg 24 

4458 BG 's-Heer Arendskerke 

Tel:  0113 - 561430 

Bloemenhof 
 

Ruiterplaatweg 
4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 371645 

 
 
 
 

Cruyckelcreke 1-3 
4491 PS Wissenkerke 

Tel: 0113 - 371477 

 
 
 
 
 

Den Dekker Muziek 
Van der Biltlaan 69 

4421 BD Kapelle 
Tel: 0113 - 330330 

 
 

Nieuwe Achterweg 1A 
4493 AD Kamperland 

Tel: 0113 - 371327 

 
    
 

 
 

 Hopman Lights  
Weststraat 11 

4484 AA Kortgene 
Tel: 06 - 51957982       

 
 

Steeweg 50 
4401 AR  Yerseke 

Tel: 0113 - 572343 
 

 
Schildersbedrijf Kouwer 

Soelekerkestraat 9 
4493 BS Kamperland 
Tel: 0113 - 372268 

 



 
 
 
 
 

Voorstraat 17 
4491 EV Wissenkerke 

Tel: 0113 - 371324 

 
Pearyweg 23 
4462 GT Goes 

Tel: 0113 - 220640 

 
 
 
 

Pit Beton 
St. Felixweg 2 

4493 ZG Kamperland 
Tel: 0113 - 371553 

 

Oostvoorstraat 13 
4491 EN Wissenkerke 

Tel: 0113 - 372000 
 
 

Hoveniersdrijf Sandee 
Nieuweweg 6 

4493 PA Kamperland 
Tel: 0113 - 376038 

 
Verscentrum Sandee 

Noordstraat 42 
4493 AH Kamperland 

Tel: 0113 - 371624 

Pluimvee- en 
Molenaarsbedrijf 

Verhage 
 

Ooststraat 28 
Wissenkerke 

Tel: 0113 - 371246 

 

 



 
  


