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           41e jaargang nr. 2    mei 2016 

  
Van het bestuur 
We kijken terug op enerverende weken met de algemene ledenvergadering, de 
studie(mid)dag en het voorjaarsconcert.  
Voor het bestuur zijn dit activiteiten waarvoor, achter de schermen, veel geregeld moet 
worden. Voor de ledenvergadering betekent dit tijdig alle vergaderstukken gereed maken: de 
agenda, de notulen, het sociaal jaarverslag en de financiën. Daarnaast spreken we over de 
bestuursmededelingen en natuurlijk de jubilarissen en de helpende handen. We kijken terug 
op een vergadering in een goede en open sfeer. Door leden zijn verschillende vragen 
gesteld en opmerkingen en tips geplaatst. In het bestuur spreken we hier in de komende tijd 
over door en via Nieuwsklanken zullen wij u, indien nodig, informeren.  

 
Aansluitend aan de ledenvergadering vond de 
studie(mid)dag plaats waarvoor we ook Wilma 
Broere hadden uitgenodigd. Henk was zo in 
de gelegenheid om ons te dirigeren en we 
voelden allemaal: het voorjaarsconcert kon 
nog wel eens heel mooi worden. We genoten 
van de deskundige pianobegeleiding van 
Wilma.  
 
 

Daarna volgde de generale repetitie in De Lichtbron. Vele puntjes werden hier op de i gezet 
om te komen tot een mooi concert. Verderop in Nieuwsklanken leest u een terugblik van het 
concert.  
Tot aan de zomervakantie staan de repetities in het teken van het Mozartprogramma. Het 
orkest en de solisten zijn vastgelegd en de verdere organisatie wordt door het bestuur 
opgepakt. In deze periode wordt al gewerkt aan het PR-materiaal. De flyer en het affiche 
worden nu al ontworpen zodat deze tijdig klaar zijn om uitgedeeld te kunnen worden, o.a. 
tijdens LelyStart op 16, 17 en 18 september a.s. We rekenen daarbij op uw bereidheid en 
inzet om te flyeren. 
Maar bovenal hopen wij dat u zal genieten van het zingen van het Requiem en van Davide 
Penitente.  
Het bestuur 

 

Verenigingsorgaan van 
 

Christelijke Oratoriumvereniging Stella Maris te Lelystad 
 
Redactie  : Peter Kuiper   
Kopij sturen naar: : info@stella-maris.nl   
 
Voorzitter     : vacature 
Secretaris   : Dita Munneke-Wiersma 
Dirigent    : Henk Trommel 
 
Postbank Stella Maris : NL73TRIO 0197933335 
E-mail    :  info@stella-maris.nl 
Website   :  www.stella-maris.nl 
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Bestuursmededelingen 
 

We nemen afscheid van twee koorleden: 
Om te beginnen Ton Schilpzand. Hij is precies 40 jaar lid geweest 
van Stella Maris, waarvoor hij gehuldigd is bij onze Algemene 
Ledenvergadering op 2 april. Zijn levensloop in de polder en bij 
Stella Maris is toen uitgebreid belicht door Jos. De repetitie na het 
concert was Ton voor het laatst aanwezig, ook om nog even terug te 
kunnen blikken op het concert. Ton vertelde toen in een 
afscheidswoordje ook nog dat hij heel blij was dat hij in zijn laatste 
koorjaar nog de kans heeft gekregen om de Hohe Messe mee te 
zingen. En daarna volgde dus nog een waardig afscheidsconcert. Hij 
had hiervoor veel mensen uitgenodigd. Een van hen liet nog weten 

dat het concert best duurder had mogen zijn. Dat vatten wij graag op als een compliment!  
 

Verder heeft Bep ten Wolde ons verlaten. Zij stuurde ons dit bericht 
voor plaatsing in Nieuwsklanken: 
 
Beste koorleden, 
Vanwege verschillende privé omstandigheden ben ik genoodzaakt 
mijn lidmaatschap (sopraan 2) bij Stella Maris op te zeggen (per 1 mei 
2016). Ik zal mijn energie op een andere manier gaan inzetten. 
Via deze weg wil ik alle koorleden en de dirigent bedanken voor de 
fijne tijd en de prettige sfeer die ik heb mogen ervaren bij Stella Maris. 
In de 8,5 jaar dat ik op het koor heb gezeten, heb ik veel geleerd. Ik 

heb genoten van het zingen, van de mooie muziek, van de repetities. En ik heb genoten van 
de uitdaging van Henk Trommel om het koor elke keer een niveautje hoger te tillen en dat op 
die manier het koor nog steeds groeit op muzikaal gebied, fantastisch! Uiteraard blijf ik Stella 
Maris volgen (via Facebook) en zal ik mijn steentje op mijn manier bijdragen om familie en 
bekenden te attenderen op de concert(en) van Stella Maris. Het concert in de Lichtbron van 
zaterdag 9 april vond ik persoonlijk een erg leuk en afwisselend concert en ik heb zeer 
positieve reacties mogen vernemen.  
Rest mij, jullie veel succes (en plezier bij het instuderen) te wensen en tot ziens op 19 
november 2016 (want dan kom ik als ‘fan’ luisteren). 
Hartelijke groet van Bep ten Wolde  
 
De zieken: 
Er konden een aantal mensen niet meezingen, o.a. Froukje Witte vanwege haar 
schouderoperatie en Carla Veltkamp was ook nog niet voldoende hersteld. 
Carla heeft erg genoten van ons concert. Haar reactie leest u elders. 

 
Ook Thea Tadema was nog niet ver genoeg hersteld om ons concert 
te kunnen bijwonen. 
Wel wenste ze ons veel succes en schreef ze alvast een stukje voor 
deze Nieuwsklanken, later nog gevolgd door een bedankje voor de 
mooie bloemen die ze rond ons voorjaarconcert ontving, samen met 
een kaart van alle koorleden. Hier volgt haar bericht aan de koorleden: 
 
Beste zangers, zangeressen en dirigent van Stella Maris, 
Hier weer een berichtje uit Almere. 
Hartelijk dank voor de kaarten en goede wensen die ik van jullie heb 
ontvangen. Dat doet me altijd heel goed. Op woensdag denk ik vaak 

aan jullie: wat zijn ze nu aan het zingen? Hoe doen de alten het? Wordt er niet te veel 
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gekletst? Ik mis het zingen en de gezelligheid erg, maar op dit moment heb ik nog te weinig 
energie. 
Langzamerhand gaat het wel steeds ietsjes beter. Ik breid mijn activiteiten steeds verder uit, 
maar heel gedoseerd. Wandelen, fietsen en ook sociale contacten. Allemaal kort maar wel 
steeds meer. Het is een pittig traject dat nog lang gaat duren. Ik heb veel steun aan familie 
en vrienden en daarnaast professionele hulp. Haptotherapeut, yoga en psycholoog helpen 
mij de juiste stappen te zetten, niet te snel en niet te langzaam. Ik zie vooruitgang en dat 
geeft moed. 
Ik wens jullie veel zangplezier en een goede voorbereiding voor het komende concert.  
Met vriendelijke groet, Thea 
 
We wensen Thea veel sterkte en hopen haar natuurlijk weer gauw terug te zien! 
 
Eerste hulp 
Bij de Algemene Ledenvergadering zijn we ingegaan op de vraag hoe de eerste hulp is 
geregeld rond concerten en bij onze repetities. Het gaat dan om een eerste inschatting van 
een situatie en om actief handelen, eventueel tot een ambulance arriveert. Uit het antwoord 
kwam naar voren dat dit rond concerten wel goed geregeld is door de verhurende partij 
(Agora en Lichtbron). Bij de repetities niet. 
Er is ook in Het Anker een AED (automatische externe defibrillator) en we wilden graag 
weten of er koorleden zijn die hiermee kunnen omgaan.  
Vier mensen hebben zich bij ons gemeld: 
Hester Martendorp, Jenny Schilt, Nora Leemreijze en Berry van Elst zijn in staat om eerste 
hulp te verlenen. Hun kwaliteiten vullen elkaar aan, ook wat betreft de bediening van de 
AED. 
Van deze vier mensen mogen we nu weten dat zij in geval van nood het voortouw kunnen 
nemen.  
 
Webmaster 
We kregen bij de ALV ook een vraag over onze matige presentatie via de website. Het 
bijwerken hiervan gaat nu niet veel verder dan het aanpassen van feiten en data, maar het 
zou natuurlijk best leuker en mooier kunnen.  
Hierbij een herhaling van onze oproep: wie zou de website onder zijn of haar hoede willen 
nemen en hier iets aardigers van maken? Het gaat om een beperkte taak wat betreft 
tijdsinvestering, maar het effect is wel meteen zichtbaar! Wie?! Meld je bij ons! 
 
Oproep KCZB en aparte bijlage van Cantate Koor Almere 
In deze Nieuwsklanken vinden jullie ook nog een oproep van de KCZB, regio NW. Zij zijn 
dringend op zoek naar commissieleden die bijvoorbeeld jubilerende koren kunnen bezoeken. 
We hebben geaarzeld of we deze vraag wel door moesten sturen, want als er mensen zijn 
die iets extra’s willen doen, dan hebben we natuurlijk liever dat ze ons komen versterken! 
Maar - dit gezegd hebbende - neem er maar kennis van. 
 
Cantate Koor Almere 
Als aparte bijlage is een flyer van het Cantate Koor Almere toegevoegd. Ze geven een 
concert op 21 mei a.s. 
   
Helpende handen in mei en juni: 
 
Willen de volgende heren om 19.30 uur helpen met het 
klaarzetten van de stoelen? Als je niet kunt, graag zelf 
voor vervanging zorgen. 
 
 
 
 
 

11 mei Jan Tulner 

18 mei Bram Smit 

25 mei Reint van Veen 

1 juni Piet Veldman 

8 juni Hans de Boer 

15 juni Jaap Bijzet 

22 juni Berry van Elst 

29 juni Jan Poortinga 
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Wij feliciteren in mei en juni: 

 

1 mei Berry van Elst Bas 

4 mei Baukje Molenberg Alt 

8 mei Magda Bijlsma-Appels Alt 

11 mei Lineke Lucas- van Leeuwen Alt 

30 mei Carla Veltkamp - van Donselaar Alt 

9 juni Willy Pit-Krist Alt 

11 juni Inez Harmsen Alt 

16 juni Nelly van Oeveren - Potappel Sopraan 

16 juni Reint van Veen Tenor 

28 juni Tineke van der Veen - Haga Sopraan 

 

Anjeractie  
Met ingang van het jaar 2016 is de helft van de opbrengst van 
de Anjeractie voor de eigen vereniging. (Dit was 30%). Dit is 
heel goed nieuws voor onze vereniging! 
De collecteweek is dit jaar van 29 mei tot en met 4 juni.  
 
Zoals gebruikelijk collecteren we, voorafgaand aan de repetitie 
op woensdag 1 juni. Noteer alvast de data in uw agenda.  
Ook dit jaar coördineren Iet Ringelberg en Baukje Molenberg 
de collecte.  

  

 
Belangrijke data: noteert u deze in uw agenda 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag 26 april Bestuursvergadering 

Woensdag 27 april Geen repetitie 

Woensdag 4 mei Geen repetitie 

Woensdag 1 juni Collecteren voor het Anjerfonds. 
Start om 18.00 uur, voorafgaand aan de repetitie. 

Woensdag 1 juni Open Repetitie in het kader van de Week van de Amateurkunst 

Woensdag 13 juli Laatste repetitie 2015-2016 

Woensdag 31 augustus Eerste repetitie 2016-2017 

Vrijdag 16, zaterdag17 en 
zondag 18 september 

LelyStart: flyeren voor het Mozartconcert 

Zaterdag 5 november Studiedag en Open Repetitie 

Donderdag 17 november Generale repetitie in Het Anker 

Zaterdag 19 november Concert in het teken van Mozart in de Agora 
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Terugblik op ons voorjaarsconcert en een vooruitblik 
  
Na de tour de force met de Hohe Messe eind vorig jaar, was er enkele weken geleden ons 
voorjaarsconcert (ook wel lenteconcert, promotieconcert of klein concert genoemd) met een 
gevarieerd programma van korte werken slechts begeleid door een piano.  
Doel was om na alle inspanningen voor de Hohe Messe ontspannen en zonder druk te 
kunnen zingen en dit ook te laten horen aan ons publiek middels een uitvoering in de 
Lichtbron. Vocale delen uit grote werken en liederen afgewisseld met instrumentale 
intermezzo’s en korte introducties door onze dirigent en dat alles zonder pauze. 
Zo is het gegaan zaterdagavond 9 april jl. 
 
Nu wij erop kunnen terugkijken, mogen wij vaststellen dat wij met dit concept ons publiek en 
ook onszelf een groot plezier hebben gedaan. De instudeerperiode verliep ontspannen, de 
zang klonk prachtig,  
de pianobegeleiding door Wilma Broere was subliem, Henk was in topvorm als dirigent, 
organist en inleider, de vrijere kledingkeus benadrukte onze verschillen. De kleurrijke 
bloemversiering maakte het helemaal af. 
Ons publiek bestond uit ruim 250 mensen inclusief enkele kinderen waarvan velen 
kippenvelmomenten beleefden tijdens het concert. 
Het voorjaarsconcert, lenteconcert, promotieconcert, klein concert - welke naam men er ook 
aan wil geven – was in de voorbereiding en de organisatie beslist geen peulenschil. Zowel 
vóór als achter de schermen is er maandenlang hard aan gewerkt, maar het was het 
allemaal méér dan waard. 
Daarom nogmaals dank aan iedereen die – op welke manier dan ook – betrokken was bij dit 
concert en aan het succes ervan heeft bijgedragen.  
 
Samen gaan we nu op weg naar onze volgende bestemming: het Mozartconcert in 
november aanstaande.  
Laten wij de focus op ons hoofddoel - samen zingen op een kwalitatief zo hoog mogelijk 
niveau - vasthouden, bewaren en in praktijk brengen. Concreet betekent dat: thuis studeren 
en de repetitie-avonden bezoeken om het geleerde onder leiding van Henk tot een muzikale 
eenheid te maken.  
Het komende half jaar staan voor ons Mozarts Requiem en Davide penitente centraal. 
Gelukkig staan wij er niet alleen voor en mogen wij ons gelukkig prijzen met de medewerking 
van: Maartje Rammeloo (sopraan), Mirjam Schreur (mezzosopraan), Gerben Houba 
(tenor), Matthijs Mesdag (bas) en natuurlijk het onvolprezen Nederlands 
Begeleidingsorkest. 
Veel plezier, succes en ook sterke toegewenst bij het instuderen, want met name Davide 
pentitente is prachtig, maar geen gemakkelijk werk!! 
 
Jos Cornelissen 
(namens het bestuur) 
 
Binnengekomen reacties:   
Eenieder van u heeft wellicht reacties gekregen van bezoekers. 
Het bestuur ontving onder andere deze van Jan Kreuter: 
Graag laten we weten dat wij erg hebben genoten van het lenteconcert. 
Het was een mooi, breed, afwisselend programma dat jullie (met elkaar) heel enthousiast en 
overtuigend gebracht hebben. 
Henk speelt het altijd weer klaar om een aansprekende toelichting te geven. 
Zo komen de werken dicht bij de luisteraars. 
Een van de hoogtepunten vonden we de Toccata en Fuga van Bach door Henk  
(in onze beleving) heel transparant neergezet op het grote orgel. 
Al met al: Stella Maris en hun dirigent op hun best, zullen we maar zeggen. 
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En van Carla Veltkamp (die deze keer als toehoorder aanwezig was) ontvingen we 
bijgaande reactie: Jullie hebben fantastisch gezongen. Ik heb genoten. De toelichting van 
Henk kwam bij mij heel goed over, ook het pianospel en het orgel was goed. Het was voor 
mij een top avond en ik had soms  zin om mee te zingen. De alten vond ik heel goed, de 
klank was een geheel.  
 
   
 

Commissieleden gezocht!                 

 
Spakenburg, 19 april 2016  

  

Beste bestuursleden van de koren in de regio Noord-West,   
 
We hebben met spoed commissieleden nodig vanuit onze regio! 
 
De commissieleden van de Regionale Commissie Noord-West zijn zoveel mogelijk evenredig 
vertegenwoordigd vanuit de provincies Utrecht, Noord Holland, omgeving Leiden en een deel 
van Flevoland 
Maar er is na  het aftreden van een aantal mensen en de verandering van provinciaal naar 
regio een aantal vacatures ontstaan met name uit Utrecht, Noord-Holland en Flevoland.  
 
Dat betekent concreet dat als uit onze grote regio geen nieuwe kandidaten komen, wij niet 
kunnen garanderen dat in de toekomst een commissielid van Regio Noord-West op uw 
koorjubileum, of tijdens jubilea van uw koorleden, aanwezig zal zijn. Nu al moeten we 
regelmatig “nee, jammer genoeg  kunnen wij niet aan uw verzoek of uitnodiging voldoen” 
zeggen tegen koren die ons uitnodigen. 
Wij willen graag ook activiteiten organiseren voor kamerkoren, gospelkoren en kinderkoren in 
onze regio maar we hebben er de mensen niet voor!  
We hebben dus dringend commissieleden uit Noord-Holland en Flevoland nodig maar u bent 
natuurlijk ook welkom als u in de omgeving Leiden woont. 
 
We hopen dat u met ons het belang inziet van voldoende vertegenwoordiging vanuit alle 
delen binnen de Regionale Commissie Noord-West! 
 
Om u een indruk te geven van eventuele werkzaamheden van commissieleden binnen de 
Regionale Commissie Noord-West: 

- Het bijwonen van de ongeveer drie regionale vergaderingen (meestal in Bunschoten-
Spakenburg).  

- Het bijwonen van het landelijk voor- en najaarsoverleg met het KCZB-Bestuur en de andere 
Regionale Commissies. 

- Het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
- Als afgevaardigde verantwoordelijk zijn voor een bepaalde koorsoort binnen Regio Noord-

West  en helpen met het organiseren van evenementen voor deze koorsoort. 

- Eventuele jubilea van koren en/of koorleden in uw omgeving bijwonen en concerten 
bezoeken. 

- Zitting nemen in werkgroepen die worden samengesteld voor het organiseren en begeleiden 
van regionale activiteiten. Enkele voorbeelden daarvan zijn: Regioconcerten, Gospel 

SingSation en Mannenkorenconcerten en Kinderkoren Festivals. Maar ook het deelnemen aan 

landelijke activiteiten (Cluster Wit). 

 
Wilt u dit bericht ook doorsturen aan uw koorleden? Misschien zijn er onder uw koorleden 
mensen die zich aangesproken voelen en zitting willen nemen in de Regionale Commissie 
Noord-West, om op die wijze ook in de diverse provincies van onze regio de koorzang te 
bevorderen en naar een hoger plan te tillen! 
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Met vragen en/of aanmelding kunt u terecht bij: 
Dhr. Dick Roolvink (voorzitter): email: d.roolvink@hetnet.nl  tel: 06-53605711 
Mw. Marijke Koelewijn-Koelewijn (secretaris) adres onder aan deze brief 
 
Met vriendelijke groet, Namens de Regionale Commissie Noord-West, 
 

Marijke Koelewijn-Koelewijn 
secretaris KCZB Regio Noord-West 
Sweelinckstraat 2F 
3752HK Spakenburg 
T: 0648924581 
E: secretariaat.kczb.rcnoordwest@gmail.com 
I: www.kczb.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tot slot 
De komende twee weken is er geen repetitie. 

Het bestuur ziet u graag weer op woensdag 11 mei. 
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