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Hoi allemaal, 

 

De ledenvergadering is weer achter de rug en dat betekent dat het 

nieuwe seizoen weer kan beginnen. 

Het wordt een druk jaar met vele activiteiten waar weer al volop aan 

gewerkt wordt. 

Het programma voor de marathon is al bijna rond en het belooft een 

leuke 24 uur te worden. 

Jullie hebben ook allemaal wel gezien dat er hard gewerkt moet 

worden aan de financiën. 

We hebben vorig jaar veel grote uitgaven gehad en ook dit jaar staan 

er weer verschillende investeringen op stapel. 

Wij als bestuur grijpen dan ook elke mogelijkheid aan om wat geld 

binnen te krijgen. 

Zo diende Harold Van de Dries van de Attent in Wissenkerke een 

verzoek in om te helpen om de winkel die helemaal vernieuwd wordt 

te helpen uitruimen en weer inrichten. Hiervoor zijn best wel wat 
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mensen nodig op verschillende tijden maar ik denk dat we met zijn 

allen dit best voor elkaar krijgen. 

Hiervoor sponsort Harold het mooie bedrag van 750,00 euro.  

Hieronder vinden jullie het werkschema waar op ingetekend kan 

worden. Het werkschema komt ook in "De Uitkomst" te hangen, ik 

reken op jullie medewerking, want een bekend spreekwoord zegt: 

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK. 

 

Albert 

 
 
 
 

zaterdag 22 maart 14.00 - 16.30 uur 12 personen 

maandag 24 maart overdag 2 personen 

vanaf 18.00 uur 6 personen 

dinsdag 25 maart vanaf 14.00 uur 4 personen 

vanaf 18.00 uur 6 personen 

woensdag 26 maart vanaf 13.00 uur 4 personen 

vanaf 18.00 uur 8 personen 

donderdag 27 maart vanaf 12.00 uur 4 personen 

19.00 uur opening 

 
  



Activiteitenkalender 
 
 
 
 
 

datum wat waar wie 

    

2014 125 jaar Apollo Wissenkerke allen 

30-03-2014  concert St. Jansteen ha 

04/05-04-2014 marathon Wissenkerke allen 

20-04-2014 medew. paasdienst Wissenkerke ensemble 

26-04-2014 koningsdag div. plaatsen ha+stlb+zwb 

01-06-2014  koffieconcert Wissenkerke ha+steelband 

07-06-2014 verkoopdag PKN  Kamperland steelband 

08-06-2014  medew pinksterdienst Kamperland ha 

27-06-2014 concert llo en school Wissenkerke llo 

29-06-2014 medew. kerkdienst Kamperland llo 

18/19-07-2014 folkloredagen  Wissenkerke  

14-09-2014 medew. startdienst Wissenkerke llo 

17-10-2014 oliebollenactie  W'k/Gsd/K'land allen 

08-11-2014 jubileumconcert Wissenkerke ha 

22-11-2014 bingo Wissenkerke allen 

24-12-2014 medew. kerstnacht Wissenkerke llo 

juli 2015 concertreis Frankrijk ha 
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Namens de marathoncommissie: 
 
Zoals eerder al even in het kort is uitgelegd zijn er naast musiceren ook 
nog een aantal andere leuke activiteiten tijdens de marathon. Wij 
noemen de belangrijkste activiteiten nog even voor jullie op: 
 
19.00 uur: Start Marathon met een rondgang op een vrachtwagen over 
Kamperland, Geersdijk en Wissenkerke. 
 
22.00 tot 00.00 uur: DJ Patrick komt 2 uur lang gezellig met ons dansen 
en borrelen. Hiervoor willen we jullie vragen om zoveel mogelijk 
vrienden/familie/ etc. uit te nodigen om op dat moment nog meer geld 
binnen te halen voor onze nieuwe uniformen. 
 
03.00 tot 05.00 uur: René Geelhoed gaat ons 2 uur vermaken, wat we 
gaan doen is ook voor ons een verrassing.  
 
07.00 tot 08.00 uur: Nederland in Beweging. Opnieuw zal DJ Patrick er 
zijn om samen met ons wat ochtendgymnastiek te doen. 
 
13.00 tot 15.00 uur: Janvier verzorgt een dansclinic. Vanaf 13.30 zijn 
ook partners van harte welkom om een dansje met ons te wagen. Van 
14.30 uur tot 14.45 uur is er een dansclinic voor kinderen. Hierbij ook 
weer jullie vraag om zoveel mogelijk jeugd van de basisschool hiervoor 
uit te nodigen. 
 
18.00 tot 19.00 uur: Afsluitend concert.  
 
  



Het is natuurlijk een evenement waarbij we heel veel lol gaan maken, 
maar wat voorop staat is dat we heel veel geld binnen halen. Zorg dus 
dat je altijd je sponsorlijst op zak hebt zodat je zoveel mogelijk 
sponsors kunt binnen halen. De 3 personen die het meeste hebben 
opgehaald worden tijdens de marathon nog even in het zonnetje gezet 
(in de wandelgangen hoorde ik al iemand praten over nu al €190,-). 
Dus doe allemaal goed je best…  
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Schoonmaakrooster 
 

 

maand trekkers poetsers hand-en 

spandiensten 
maart Connie Slotema Ilse v. Nieuwenhuijze Stephan v. Belzen 

april Corina Rijnhout Aafke van Dijk Eric van Dijk 

mei Debbie Kapoen Evelien Tange Sofie Tange 

juni Adrie Kouwer Shannon Bout Corné van Stee 

juli Michel Kapoen Jaco Konijnenburg Anouk de Neef 

augustus Kim van der Maat Krista Wisse Colin Marcusse 

september Tom Kapoen Viona Koole Sjoerd Slotema 

oktober Nancy Sandee Anneke Nieuwenhuijze Ann Geelhoed 

november Ronald v.d. Berge Leanne Wisse Bas Slotema 

december Margreeth v Duin Evan Versluis Nynke de Kam 

 



 

Pearyweg 23 

4462 GT Goes 

Tel: 0113 - 220640 

 

Bloemenhof 

 

Veerweg 54 

4493 AT Kamperland 

Tel: 0113 - 371645 

Pluimvee- en 

Molenaarsbedrijf 

Verhage 
Ooststraat 28 

Wissenkerke 

Tel: 0113 - 371246 

 

Verscentrum Sandee 

Noordstraat 42 

4493 AH Kamperland 

Tel: 0113 - 371624 

 

 

Hoveniersdrijf Sandee 

Nieuweweg 6 

4493 PA Kamperland 

Tel: 0113 - 376038 

 

          

       Hopman Lights  
Weststraat 11 

4484 AA Kortgene 
Tel: 06 - 51957982 

                           

 
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


Verjaardagen 
 
 
 
 2 Hans Goedegebuure 
 4 Ronald van den Berge 
 4 Debbie Kapoen 
 5 Sjoerd Slotema 
 6 Ria Vink 
10 Femke de Bat 
13 Tanya Beije 
14 Lian van Nieuwenhuijze 
19 Britt Schuiling 
21 Ilse van Nieuwenhuijze 
23 Shannon Bout 
27 Ismay Clement 
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 Veerweg 14 

     Kamperland 

     tel. 0113 - 371373 

 
 

   



 

 
  



Het verhaal van Egmont 
 

In de loop van de geschiedenis hebben verschillende schrijvers en 
componisten het tragische verhaal van Egmont gebruikt om er hun 
persoonlijke invulling aan te geven, denk maar aan de overbekende 
‘Egmontouverture’ van Beethoven. 

Toen de muziekvereniging ‘Lamoraal van Egmont’ me de opdracht gaf 
om een werk rond deze figuur te componeren was ik dan ook erg 
geïnteresseerd om op mijn eigen manier de diepte en spankracht van 
dit tijdloze verhaal te ontdekken en muzikaal uit te drukken. 
Vier elementen of taferelen uit het verhaal fungeren als belangrijke 
dramatische pijlers: Egmont’s bruiloft (deel 1), Egmont’s moeilijke 
relatie met Filips II (deel 2), zijn onthoofding te Brussel (deel 3) en de 
opstand van de Nederlanden tegen de Spaanse onderdrukking die 
hieruit voortvloeide (deel 4). 

Het werk opent met de meeslepende melodie die de figuur van 
Egmont verklankt en doorheen het werk in verschillende gedaantes zal 
terugkeren. Daarop volgt een opgewekte en virtuoze renaissancedans 
die de sfeer van een bruiloftsfeest midden 16de eeuw oproept. Het is 
niet de plechtige inzegening van het huwelijk tussen graaf Lamoraal 
van Egmont en Sabina van Beieren die wordt uitgedrukt, eerder de 
sfeer van het feest zelf en de muziek die er mogelijk gespeeld werd. 
Naar het einde van dit deel toe, klinkt de muziek steeds Spaanser; de 
Nederlanden waren dan ook onder Spaans bewind en Egmont was een 
trouwe dienaar van de Spaanse kroon, voor wie hij verschillende 
veldslagen had gewonnen. 

In deel 2 worden achtereenvolgens de figuren van Filips II – koning van 
Spanje – en Egmont voorgesteld. Een listig en duister thema 
ondersteund door een opzwepende begeleiding met Spaanse gitaar 
(ad lib.) en castagnetten typeert de machtsgeile en tirannieke figuur 



van Filips die als het ware Egmont (en anderen) bezweert om hem te 
volgen in zijn gruwelbewind. Egmont’s thema weerklinkt daarop in 
pure eenvoud en stille melancholie. Hoewel bekend als magistraal 
veldheer, worden eerder zijn kwetsbaarheid als mens en innerlijke 
verscheurdheid (hij kan immers geen keuze maken tussen zijn vorst en 
zijn volk) hier gesuggereerd door de intieme klanken van de hoornsolo 
en de tokkelende gitaar. 
De 2 thema’s komen samen en groeien steeds meer uit elkaar, net 
zoals de 2 figuren. Egmont, die nochtans Filips adoreerde, kan zich 
steeds moeilijker verzoenen met diens beleid (inquisitie), en hoewel hij 
als in een wals probeert naar diens pijpen te dansen, komt er steeds 
meer spanning op hun verhouding. Dit deel mondt dan ook uit in een 
grootse tutti waarbij de thema’s van beide figuren door elkaar klinken, 
wedijverend in een wervelende Spaanse dans. 

Egmonts’ naïviteit en blind vertrouwen in Filips worden hem 
uiteindelijk fataal: ondanks waarschuwingen van zijn goede vriend 
Willem de Zwijger wordt hij samen met Hoorne op laffe wijze 
gevangengenomen, veroordeeld en terechtgesteld op de grote markt 
van Brussel. De muziek schildert de gang naar het schavot: Egmont als 
een martelaar, verraden door zijn vriend Filips, wandelt op de klanken 
van een schrijnende dodenmars zijn onvermijdelijke noodlot 
tegemoet. (deel 3) De protesten van het massaal opgekomen volk 
klinken steeds heviger, de muziek wordt dan ook steeds somberder, 
tot de doffe trommels weerklinken en Egmont in de aanwezigheid van 
heel wat belangrijke adellijke figuren uit die tijd wordt onthoofd. 

De schok en verontwaardiging in de Nederlanden, maar ook in de rest 
van Europa is erg groot; één van de meest voorname edellieden wordt 
zonder gegronde rede openbaar terechtgesteld. Het is de 
onrechtstreekse aanleiding tot blijvend verzet van de Nederlanden 
tegen de Spaanse bezetter, een oorlog die 80 jaar zal duren. 
Hamerende motieven in het scherp koper worden afgewisseld met een 
onrustig koraalthema begeleid door roffels op de grote trom. (deel 4) 
Dit mondt uit in een soort strijdmars waarin de trombones op de 
voorgrond treden met een heroïsch en agressief thema. De 



onderhuidse strijd woedt voort tot Willem de Zwijger protestanten en 
katholieken weet te verenigen en de Spanjaarden voorgoed te 
verslaan. Na een erg virtuoze passage, weerklinkt dan ook een groots 
overwinningskoraal in het ganse orkest afgewisseld met 
signaalmotieven in het scherp koper. Het werk eindigt tenslotte met 
een korte aanhef van het Nederlandse en Belgische volkslied: uit deze 
strijd zijn uiteindelijk de landen Nederland en later België ontstaan. 

(bron: www.bertappermont.be) 

 



Over de vraag of Egmont nu met d of t dient geschreven kan geen 
eenduidig antwoord worden geformuleerd. 

Voorstanders van de "d" argumenteren dat Egmont, wiens stamgebied 
in het Nederlandse Egmond-aan-den-Hoef ligt, 

naar analogie met die plaatsnaam met een "d" dient geschreven. 

De "t" snijdt wellicht meer hout. 

 In de historische bronnen werd de naam van de Egmonts meestal met 
"t" geschreven en ook de Hollandse plaatsnaam werd vroeger met "t" 

gespeld. 

Dat in de 19de eeuw, onder invloed van de verfransing, 

de schrijfwijze Egmond ingeburgerd raakte, 

kan geen argument zijn om de "t" overboord te gooien. 

 

 

 

 

 

 



  



Op 8 februari is er een jeugdactiviteit geweest bij:  



 

 
 
 

Hoe kan ik mijn eigen club of vereniging steunen? 
 
 
Met uw lot van de VriendenLoterij kunt u ervoor zorgen dat 50% van 
uw inleg bij uw eigen club of vereniging terechtkomt. Via de website 
kunt u uw favoriete organisatie opzoeken en direct een lot kopen. 
Speelt u al mee met een lot in de VriendenLoterij en wilt u met dat lot 
uw eigen club of vereniging steunen? Dan kunt u dit wijzigen via onze 
Ledenservice via 0900-300 1400 (10 cpm). Wij zijn van maandag tot en 
met vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar. 

(www.vriendenloterij.nl) 
 
 

Speel je met meerdere loten mee en wil je Apollo met alle loten 
steunen, dan moet je elk lot afzonderlijk koppelen aan Apollo. 
Speel je mee met 1 lot en je gaat later met een extra lot meespelen, 
dan moet dat extra lot ook gekoppeld worden.   

http://www.vriendenloterij.nl/clubs-1/Clubs-en-Verenigingen-1.htm
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=3eDZlGr5QGIv7M&tbnid=mS43qOg5IuZlWM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.vriendenloterij.nl/organisatie/Pers.htm&ei=j_EIU6rbOorKtQbfk4G4Dw&bvm=bv.61725948,d.Yms&psig=AFQjCNFgP-ddP8A6o39ZDMcckVKaG2UP9w&ust=1393181029973951


 
 

 

 

 

Voorstraat 17 

4491 EV Wissenkerke 

Tel: 0113 - 371324 

Schildersbedrijf Kouwer 

Soelekerkestraat 9 

4493 BS Kamperland 

Tel: 0113 - 372268 

 
Steeweg 50 

4401 AR  Yerseke 

Tel: 0113 - 572343 

 

Pit Beton 

St. Felixweg 2 

4493 ZG Kamperland 

Tel: 0113 - 371553 

 

 

  

 

 

Cruyckelcreke 1-3 

4491 PS Wissenkerke 
Tel: 0113 - 371477 

 

Korte achterweg 24 

4458 BG 's-Heer Arendskerke 

Tel:  0113 - 561430 

 

 

 

C1000 Clement 

Ruiterplaatweg 5 

4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 377550 

 

 

 

Strandhoekweg 1 

4493 NS Kamperland  

Tel: 0113 - 371236 



 

 

 

 

Den Dekker Muziek 

Van der Biltlaan 69 

4421 BD Kapelle 

Tel: 0113 - 330330 

 
Noordstraat 40 

4493 AH Kamperland 

Tel: 0113 - 371327 

 

 

 

Cruijckelcreke 2 

4491 PS Wissenkerke 

Tel: 0113 - 850615 

 

 

 

Oostvoorstraat 13 

4491 EN Wissenkerke 

Tel: 0113 - 372000 

 
 

 
 
 
 



 


