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Ter nagedachtenis aan Lineke Lucas-van Leeuwen 
 
Zondag 9 oktober is, na een korte tijd van ziekzijn, op de leeftijd van 73 jaar overleden ons 
koorlid Lineke Lucas.  
 
Ruim 37 jaar geleden – augustus 1979 – werd Lineke lid van Stella Maris. In de loop van al 
die jaren bouwde zij een persoonlijke band op met velen van ons.  
 
Lineke was een trouw, betrokken en toegewijd koorlid. Naast het zingen heeft zij zich ook op 
andere manieren ingezet voor onze vereniging. In de beginjaren typte zij de kopij voor 
Nieuwsklanken uit en was notulist van de bestuursvergaderingen. Later was ze betrokken bij 
het project 2000 en is ze bestuurslid geweest en vervulde de functie van bibliothecaris. In 
april 2005 is zij op de ledenvergadering gehuldigd vanwege haar 25 jarig lidmaatschap.  
 
Wij zullen haar rustige en vriendelijke persoonlijkheid missen.  

Aan het begin van de repetitie op woensdag 12 oktober hebben wij een moment stil gestaan 
bij haar overlijden. Ter afsluiting zongen we uit het Requiem van Mozart de woorden:  

Requiem aeternam dona eis, Domine.  

Et lux perpetua luceat eis. 

 

Geef haar eeuwige rust, O Heer. 

En laat het eeuwige licht op haar schijnen. 

 
Onze gedachten zijn bij haar man, kinderen en kleinkinderen.  
 
Het bestuur 
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Van het bestuur 
 
Het seizoen 2016-2017 startte warm: met temperaturen ver boven de 20 graden werden de 
muzieknoten ingestudeerd. Gelukkig is het nu aangenamer.  
 
Naast de organisatorische kant van het Mozart concert is het bestuur bezig met het 
meerjarenprogramma. In de laatste jaarvergadering hebben we dit programma tot en met het 
jubileumjaar 2019 besproken. Op dit moment is de stand van zaken dat de data tot en met 
2019 zijn vastgelegd. Het Nederlands Begeleidingsorkest is voor alle data gecontracteerd. 
Verderop in Nieuwsklanken staat de informatie nogmaals en wij vragen jullie om alle data 
alvast te noteren.  
 
Bekend is dat de uitvoeringen altijd veel geld kosten en dat de gemeente Lelystad jaarlijks 
een forse financiële bijdrage levert. In de vakantieperiode is een brief van de gemeente 
ontvangen met het bericht dat de subsidieregelingen in relatie tot de amateurkunst zijn 
gewijzigd. De regels zijn door de gemeente aangescherpt. Dit betekende o.a. dat, naast een 
formulier, ook een uitgebreidere toelichting met een financieel dekkingsplan geschreven 
moest worden. Voor het kalenderjaar 2017 diende de aanvraag uiterlijk 1 oktober ingediend 
te zijn. Ondertussen is hieraan voldaan en is een ontvangstbevestiging van de gemeente 
ontvangen. De gemeente heeft aangegeven dat wij uiterlijk eind oktober een bericht mogen 
verwachten. Dat worden nog spannende weken……. 
Wat de financiën betreft kunnen wij melden dat, zoals afgesproken in de jaarvergadering, de 
oude bankrekening van Stella Maris bij de ING bank, in september is opgeheven in verband 
met onze overstap naar de Triodos bank. 
 
Maar nu eerst alle aandacht voor het Mozart concert. De solisten worden ruim voor een 
concert vastgelegd. Echter: begin september ontvingen we bericht dat Maartje Rammeloo, 
de sopraansolist, niet aanwezig kon zijn tijdens de generale repetitie. In overleg met de 
dirigent is toen met spoed gezocht naar een nieuwe sopraan en gelukkig konden we snel 
Amaryllis Dieltiens contracteren zodat we op de flyer en het affiche de juiste sopraansolist 
konden vermelden (in de Agora brochure staat nog Maartje Rammeloo). Zo kon de PR toch 
tijdig starten en waren de flyers klaar voor o.a. LelySTART. Het was fijn dat leden zich 
hiervoor hebben ingezet. De belangrijkste PR loopt via jullie en we hopen dat de 
belangstelling zo groot zal zijn dat ook deze keer het balkon weer open gaat.  
Het bestuur pakt de organisatie van het concert de komende weken verder op en gaat er 
vanuit dat jullie, wanneer er een beroep op jullie wordt gedaan, zullen bijspringen. 
Muzikaal zullen we de komende weken de puntjes op de i zetten en daarbij is het fijn dat Jan 
Kreuter ons op de piano begeleidt en ook helpt met het apart instuderen van de noten. Wij 
hebben veel profijt van zijn deskundige inbreng.  
 
Naast de wekelijkse repetities hopen we met de studiedag op 5 november a.s., die we 
afsluiten met de open repetitie voor belangstellenden, te komen tot een mooie uitvoering.  
 
Het bestuur 
  
 
Leden 
 
Dirk Kamminga heeft afscheid genomen van Stella Maris. Het volgende bericht mochten wij 
in Nieuwsklanken plaatsen: 
 

Ik moet jullie de mededeling doen dat ik wegens verhuizing afscheid moet nemen van het 
koor. Meer dan 10 jaar heb ik genoten van mijn lidmaatschap. Na even opstarten ben ik 
mij meer en meer thuis gaan voelen in het koor. Heb altijd genoten van de leiding van 
Henk: prettig, humorvol, deskundig. Het bestuur was altijd zo actief dat het koor goed kon 
"draaien".  Ik heb mij hier muzikaal verder ontwikkeld, en heb genoten van vele stukken 
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die ik samen met jullie heb ingestudeerd, van de Argentijnse Mis tot aan de Mattheus 
Passion. Bach is voor mij, en niet alleen voor mij, het hoogtepunt. Ik wil jullie bedanken 
voor alles. Ik verhuis naar Haarlem. Ook daar is een Oratoriumkoor.  

 
Een hartelijke groet aan allen,  
Dirk Kamminga 
 
De sopraan, Suzan Kruiger, heeft vanwege persoonlijke omstandigheden haar lidmaatschap 
opgezegd.  
Henk Hoogland en Thea Tadema zijn allebei vanwege ziekte al een lange tijd niet meer op 
de repetities aanwezig. Henk zal zeer waarschijnlijk eind oktober een operatie ondergaan. 
We hopen dat deze operatie ervoor zorgt dat hij goed herstelt en weer mee kan zingen bij de 
bassen. 
Bij de tenoren is Henny Valstar, als projectlid, (weer) aanwezig. Wij wensen hem een goede 
tijd.   
 
 
Bestuursmededelingen 
Studiedag 5 november. 
Op zaterdag 5 november houden we de studiedag – hele dag – die traditiegetrouw afsluit 
met een Open Repetitie. De exacte tijdsindeling volgt.  
Belangstellenden zijn van harte welkom. Onze donateurs en leden van de Club van 100 zijn 
uitgenodigd aanwezig te zijn vanaf 15.00 uur om, samen met ons, te genieten van koffie/thee 
met iets lekkers.  

      
 

Bakkers! Mogen we weer een beroep op jullie doen?  
 
Meerjarenprogramma 
Het programma voor de komende jaren, zoals in het vorige nummer van Nieuwsklanken is 
gepubliceerd plaatsen we nogmaals. De data van de concerten tot en met 2019 staan 
inmiddels vast en we vragen jullie om alvast rekening te houden met deze data.  

 Zaterdag 14 oktober 2017: uitvoering van Paulus van Mendelssohn. 

 Zaterdag 13 oktober 2018: concert met o.a. werken van Schubert.  
Jubileumjaar 2019:  

 zondagmiddag 14 april (Palmzondag): Johannes Passion en  

 zaterdag 16 november 2019: uitvoering van Die Jahreszeiten.  
Zie ook het schema met belangrijke data.  
 
 
Helpende handen in oktober, november en december: 
 
Willen de volgende heren om 19.30 uur helpen met het klaarzetten van de stoelen? Als je 
niet kunt, graag zelf voor vervanging zorgen. 
 
 
 
 
 

5 oktober Jan Tulner 

12 oktober Reint van Veen 

26 oktober Hans de Boer 
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Wie helpt ons koken / bakken? 
 

Zoals jullie weten verzorgen we al enige jaren een 
maaltijd voor de orkestleden en de solisten die, 
voorafgaand aan de generale repetitie, die middag 
bij ons hebben gerepeteerd. 
Tot nu toe hebben Carla, Tineke, Gerda en Mieke 
die taak op zich genomen. Maar hoewel ze het 
graag doet, is het voor Carla een te grote taak 
geworden. Zij moet zuinig op zichzelf zijn, zeker 
omdat ze ’s avonds ook nog moet zingen. 
Dus een concrete vraag: wie helpt ons een maaltijd 
samen te stellen en mee te bereiden op donderdag 
17 november. Omdat er logistieke uitdagingen aan 
verbonden zijn, zoals het meenemen naar de kerk 
en evt. warm houden is het waarschijnlijk handig 

om hartige taarten op het menu te zetten. Dit gaan we natuurlijk met alle koks overleggen. 
Even ter aanmoediging: je eet natuurlijk met de musici mee en kunt gezellig praten met de 
meestal zeer dankbare gasten en aansluitend de generale zingen. 
 
Meld je aan bij Mieke Rovers of Carla Veltkamp 

2 november Jaap Bijzet 

9 november Berry van Elst 

16 november Jan Poortinga 

23 november  Harry de Graaff 

30 november Klaas Lamminga 

7 december Ron Eussen 

14 december Chris van Oeveren 

21 december Erwin van Delft 

Woensdag 19 oktober Herfstvakantie: geen repetitie 

Woensdag 26 oktober Vergadering bestuur 

Zaterdag 5 november Studiedag en Open Repetitie 

Woensdag 16 november Vergadering bestuur  

Donderdag 17 november Generale repetitie in Het Anker 

Zaterdag 19 november Mozartconcert in de Agora 

Woensdag 28 december en 4 januari Kerstvakantie: geen repetitie 

Woensdag 11 januari 19.30 uur: nieuwjaarsontmoeting 

14 mei tot en met 20 mei 2017 Anjerfonds collecteweek 

Zaterdag 14 oktober 2017 Uitvoering Paulus van Mendelssohn 

Zaterdag 13 oktober 2018 Concert met o.a. een mis van Schubert 

Zondag 14 april 2019: (Palmzondag) 
Matinee-uitvoering 

Johannes Passion van J.S. Bach 

Zaterdag 16 november 2019 Die Jahreszeiten van Haydn 

 
Belangrijke data: noteert u deze in uw agenda 
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Wij feliciteren in oktober, november en december:  
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9 oktober Hester Martendorp-Dekker Sopraan 

10 oktober Piet Veldman  Bas 

12 oktober Anke van den Haspel - van 
Rheenen Alt 

25 oktober Marga van Oeveren Alt 

   n
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6 november Theo van Dijk Tenor 

14 november Sjoerdien Vedelaar Alt 

17 november Henk Hoogland Bas 

29 november Ada Koster Sopraan 

 d
ec
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5 december Floris Takkenberg Bas 

30 december Ineke Kolvoort-Deul Sopraan 

30 december Ida Pos-Duyvis Alt 

 
 
 
 
Tips uit Vocaal 
 
In de nummers van juni / juli en september / oktober  2016 van het KCZB Magazine “Vocaal” 
kwamen we de volgende interessante tips over concerten en concertreizen tegen. 

 

 I.C. Productions: 
8 t/m 14 november: 7-daagse koorreis naar Salzburg, Wenen en Erlangen met 
uitvoering van het Requiem van Mozart. Repetitiedag in Woerden op 17 september.  
10 t/m 14 december: 5-daagse koorreis naar Valencia, met uitvoering van Missa 
Criolla  van Ramirez. Repetitiedagen in Nederland op 26 november en 3 december.  
meer informatie: I.C. Productions. Postbus 655, 5000 AR Tilburg; tel. 013 – 5363921. 
www.koorprojecten.org 
 

 
 

 

http://www.koorprojecten.org/

