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           44e jaargang nr. 3    juli 2019 

 
Van het bestuur  
 
De jubileumdag ligt al weer twee maanden achter ons maar in deze editie van 
Nieuwsklanken genieten we nog even na met een uitgebreid fotoverslag, gemaakt door 
Mieke. Het verslag is als aparte bijlage 
toegevoegd. Op woensdag 15 mei is de commissie 
bedankt. Magda, Mieke, Riet en Berry zijn in de 
bloemetjes gezet want wat hadden zij een mooi 
programma gemaakt. Een programma dat in het 
teken stond van ontmoeting. De morgen samen in 
het Natuurpark, daarna de heerlijke lunch in Het 
Anker en vervolgens een mooie afsluiting: samen 
zingen met oud-leden. Het weerzien met deze 
leden was ontroerend. Leden die Stella Maris een 
warm hart toedragen en gekomen waren om 
samen met ons te zingen en met ons te spreken. 
De overzichtstentoonstelling, gemaakt door Riet, 
Nelly en Cobi, viel erg in de smaak.  
Kortom: zaterdag 11 mei 2019 is een gedenkwaardige dag geworden in het bestaan van onze 
vereniging. 
 
Nog even komen we kort terug op de Johannes Passion. We mochten nl. de afrekening van 
de Agora ontvangen en daaruit bleek dat 324 bezoekers onze uitvoering hebben bezocht. 
Daar zijn we blij mee!  
 
Op het moment van schrijven is het ontwerp voor het affiche en de flyer voor Die 
Jahreszeiten klaar en zijn we heel benieuwd naar het drukwerk. Na de zomervakantie 
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storten we ons op de PR en de verdere organisatie van dit concert te beginnen met het 
flyeren tijdens LelySTART. We hebben ons ook aangemeld voor de verenigingenmarkt die 
door De Kubus wordt georganiseerd (zie verderop in Nieuwsklanken).  
 
Wat betreft de voorbereidingen voor de Mattheus Passion zijn we een stap verder gekomen. 
De insteek is nog steeds om de uitvoering op Palmzondag 2021 te houden: zondagmiddag 28 
maart 2021. De Agora is gereserveerd, het orkest is vastgelegd en enkele solisten zijn 
gecontracteerd. Leon van Liere zal de evangelist zijn. Omdat we hele goede respons hebben 
gehad op de solisten die meegewerkt hebben aan de Johannes Passion, Bert van de 
Wetering (bas-Christus), Robbert Muuse (bas-aria’s) en Gerben Houba (tenor-aria’s), hebben 
we hen benaderd met de vraag of zij mee zouden willen werken met de Mattheus Passion. 
Alle drie hebben ze aangegeven graag weer bij ons te komen zingen en zij zijn vastgelegd. Op 
dit moment spreken we nog verder met een sopraan en zijn we zoekende naar een alt. 
Verder zijn contacten gelegd met (kinder)koren voor hun bijdrage.  
Wat nog wel een uitdaging wordt is een goede verdeling van onze leden voor het zingen in 
twee koren. We hebben zeker projectleden nodig die met ons mee willen zingen. Daarom nu 
al de vraag aan iedereen: wijs mensen op de mogelijkheid om mee te zingen met ons. Leg 
contact met geïnteresseerden en geef door dat ze van harte welkom zijn om met ons mee te 
zingen.  
 
Voor de stemtesten hebben we contact gelegd met een zangdeskundige waar we in 
september mee in gesprek gaan. In de beleidsvergadering spreken we over de manier 
waarop we deze stemtesten gaan opzetten.  
 
De zomerperiode staat ook altijd in het teken van het schrijven van de verschillende 

subsidieaanvragen. Voor de uitvoering van Rossini zal subsidie 
worden aangevraagd bij de gemeente Lelystad. Vanaf 1 
augustus kan de aanvraag ingediend worden. De afgelopen 
jaren betekent dit dat een gedegen uitgebreide 
projectbeschrijving en begroting/dekkingsplan geschreven 
worden. Zijn alle documenten akkoord bevonden dan wordt de 
aanvraag in behandeling genomen en kan het wachten 
beginnen.   
Tevens zal ook weer subsidie worden aangevraagd voor 
‘deskundigheidsbevordering’. We weten nu dat de gemeente 

daarvoor een maximaal bedrag heeft van € 750 per vereniging. Dit bedrag zullen we 
aanvragen en zal besteed worden aan de stemtesten.  
Wellicht vragen we ook nogmaals subsidie aan bij De Groene Sluis. Vanaf 1 november is dit 
mogelijk.  
 
Op vrijdagmiddag 30 augustus houden we de jaarlijkse beleidsvergadering. De vergadering 
met de dirigent. Zijn er bespreekpunten voor deze vergadering dan kunnen deze 
doorgegeven worden. We ontvangen ze dan wel graag voor 20 augustus. 
 
Veel leden zijn al op vakantie geweest maar voor onze vereniging start de vakantie na 
woensdag 10 juli. Het seizoen 2018-2019 sluiten we af. Een seizoen met twee concerten, de 
jubileumvergadering en de jubileumdag.  
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Voor het bestuur was het afgelopen seizoen ook een bewogen seizoen: we kregen te maken 
met de ziekte van onze secretaris Diete Munneke. We zijn, samen met haar, dankbaar dat de 
behandelingen zo goed als klaar zijn. Maar: we mochten ook een nieuw bestuurslid 
verwelkomen: Harry de Graaff en wat zijn we blij met hem. 
 
Woensdag 28 augustus is de eerste repetitie van het nieuwe seizoen. We gaan dan samen, 
met nieuwe energie, verder om ervoor te zorgen dat we ons jubileumjaar 2019 waardevol 
afsluiten met een feestelijke uitvoering van Die Jahreszeiten.  
 
Heb allen een fijne en goede vakantie!  
 
Het bestuur 
 
  
Bestuursmededelingen 
Leden 
Ons koorlid Diete Munneke is bijna klaar met haar behandelingen. Vanaf december heeft ze 
intensieve behandelingen ondergaan en we zijn, samen met haar, blij dat ze na de 
zomervakantie haar plaats in het koor, en in het bestuur, weer inneemt. (En: de laatste 
cadeautjes uit de mooie mand zijn uitgepakt!). 
Gerda Jonker mochten we eind mei al weer zien op onze repetities. Ze moet veel geduld 
hebben maar het herstel verloopt goed.  
Magda Bijlsma heeft haar lidmaatschap opgezegd. We danken haar voor haar inzet voor 
onze vereniging en wensen haar alle goeds toe.  
 
Bereikbaarheid bestuur de komende vakantieweken 
Mocht u tijdens de vakantieweken een bestuurslid nodig hebben dan kunt u contact 
opnemen met Floris Takkenberg en, vanaf eind juli, ook met Tineke van der Veen. Mailen 
kan ook naar info@stella-maris.nl.  
 
Anjerfondscollecte 
In de week van 19 mei tot en met 25 mei hebben we 
meegedaan aan de collecte van het Prins Bernard 
Cultuurfonds. Enkele leden hebben een hele week 
gecollecteerd en een aantal mochten we op 
woensdagavond 24 mei om 18.00 uur verwelkomen. Zij 
hebben voorafgaand aan de repetitie in de wijken rondom 
Het Anker gecollecteerd. Dit jaar waren er meer 
collectanten en er is ook iets meer geld opgehaald dan de 
afgelopen twee ! jaren. Een positieve ontwikkeling dus en 
dat geeft weer moed volgend jaar.  
Totaal heeft de collecte deze koor voor onze vereniging een bedrag van € 427,63 
opgebracht. We danken Iet Ringelberg voor de organisatie en alle collectanten: Atie, Nico, 
Bram, Jan P., Jan T. Peter, Ienke, Klaas, Anneke, Ineke, Baukje, Hans, Nelly, Jenny en 
Wieneke.  
 
LelySTART  
Dit jaar zal de start van het culturele seizoen plaatsvinden in het weekend van 13, 14 en 15 
september. In dit weekend gaan we ons concert Die Jahreszeiten onder de aanbracht van de 
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Lelystadse bevolking brengen. Zaterdagmiddag en zondagmiddag flyeren we onder de 
bezoekers van dit evenement. Voor elke middag zou het fijn zijn wanneer een aantal leden, 
in duo’s, 1,5 uur voor hun rekening nemen. Op 28 augustus liggen intekenlijsten klaar.    
 
Verenigingenmarkt in De Koploper op zaterdag 21 september van 13.00 uur – 15.00 uur 
Dit jaar organiseert Sportbedrijf Lelystad, in samenwerking met Kubus, de Sport- en 
Cultuurweek. De Sport- en Cultuurweek vindt in 2019 plaats van zaterdag 21 september t/m 
zondag 29 september.  Een van de activiteiten in deze week is een verenigingenmarkt. Het is 
een mooie kans om onze vereniging, en ons komende concert, onder de aandacht van de 
Lelystedelingen te brengen en ook een mooie gelegenheid om nieuwe leden binnen te 
halen!  
De Sport- en Cultuurweek wordt op zaterdagochtend 21 september geopend tussen 12.00 – 
13.00 uur in de Koploper. Aansluitend wordt de markt georganiseerd in de Koploper. Deze 
markt is van 13.00 uur – 15.00 uur.  
We hebben ons aangemeld voor deze markt en zoeken twee/drie leden die twee uurtjes op 
deze zaterdagmiddag de kraam kunnen bemensen. Dat zal met 70 leden zeker moeten 
lukken. Wilt u zich daar nu al voor opgeven dan kan dat door een mail te sturen naar 
info@stella-maris.nl. 
 
 
 
Zangersbank 
Sinds kort kent de KCZB, de bond waarbij we als vereniging zijn aangesloten, een 
‘zangersbank’. Dit is een database van projectzangers. Verenigingen kunnen daar een 
oproep doen maar projectzangers kunnen zich ook aanmelden/opgeven voor een project. 
Onder onze leden zijn ook koorleden die af en toe meedoen met b.v. een scratchuitvoering. 
Koorleden die wellicht op zoek zijn naar projecten om mee te zingen. Daarom geven we 
hierbij enige informatie over deze zangersbank.   
Deze is te vinden via: www.kczb.nl/zangersbank.   
 
De volgende informatie is dan te lezen:  

 
 
 
 
 

Projectzangers op zoek naar projecten 
Wij bieden u het volgende: 

 U schrijft zich kosteloos in met de benodigde gegevens. 
 De KCZB beheert deze gegevens en u ontvangt via de KCZB per e-mail uitnodigingen van  
 en voor projecten bij u in de omgeving. 
 U beslist zelf of u hierop reageert. 
 U reageert rechtstreeks naar het organiserende koor/project waarmee u (dan pas)  
 uw naam en e-mailadres aan hen prijsgeeft. 
 Afspraken maakt u rechtstreeks met de uitnodigende partij. 
 U kunt zelf uw gegevens bijwerken in geval van wijzigingen. 
 Ook het uitschrijven doet u zelf op deze site via de knop 'uitschrijven'. 
 Uw gegevens worden dan gewist. 
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We plaatsen nog graag de woorden die Tineke uitgesproken heeft bij de maaltijd tijdens 
de jubileumdag. 

 
 

Dankbaarheid – Toon Hermans 
 

Ik wou u nog één vraag stellen. 
Die vraag is deze: 

dit is en was een gezellige dag, 
maar morgen, 

morgen dan komt er een nieuwe dag. 
Voor ons allemaal. 

En dan wou ik u vragen, 
heeft u dat ook: 

vindt u het ook niet een beetje jammer 
dat als zo’n nieuwe dag begint 

dat dat eigenlijk niet altijd helemaal tot ons doordringt? 
Heeft u ook wel eens het gevoel 

dat wij dagen overslaan en vergeten te leven? 
Ik heb dat gevoel soms heel sterk. 

Maar af en toe dan kijk ik naar mijn handen, 
Heel bewust, 

en dan laat ik het tot mij doordringen. 
Hoe geweldig dat het eigenlijk is dat die handen kunnen bewegen. 

Ze kunnen bewegen, 
ze bewegen, en worden niet elektrische aangedreven. 

Ik dacht dat dat een wonder was in elk van ons. 
Als u ook eens zo’n moment heeft: 

mensen zeg dan gewoon: 
dank u wel dat ik kan bewegen 

en dat ik kan lopen 
en dat ik kan zien 

en dat ik kan horen 
en dat ik kan spreken 
en dat ik kan zingen. 

Dank u wel 
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Belangrijke data: noteert u deze in uw agenda’s. 
 

 
‘In Haydns’ Jahreszeiten hoor je de zaaier lopen’ 
Dat is de kop van een interessant krantenartikel, ontvangen van Cobi Haverkamp, en 
geschreven naar aanleiding van een uitvoering die op 11 mei in Kampen heeft 
plaatsgevonden. Dirigent Wolfried Kaper heeft met zijn koor Arise dit oratorium uitgevoerd 
en geeft zijn toelichting op dit oratorium. Enkele delen uit 
het krantenartikel zijn hieronder te lezen.  
Die Jahreszeiten gaat, zoals de naam aangeeft, over de 
jaargetijden. De schepper – net als vrijwel iedereen in die tijd 
was Haydn gelovig – is nooit ver weg. Je hoort hem 
bijvoorbeeld in de stilte van een verzengd hete zomerdag 
waarin het leven lijkt te vluchten. In de rollende donder als 
het onweer aanzwelt. En weer in de rust als de lucht klaart. 
Je kunt je er door laten meevoeren naar het boerenland. Om 
bijvoorbeeld het gestage ritme waarin de zaaiende boer zijn 
stappen zet te ondergaan.  
 
De in 1732 geboren Haydn verklankt het boerenleven uit die 
tijd. Het landleven in de achttiende eeuw werd gedomineerd 
door de landheer. Die had veel macht.  
Dat sommigen die invloed misbruikten, blijkt uit het verhaal dat Hanne, de geliefde van 
Lukas, vertelt aan een verdwaalde reiziger bij winterdag. Het verhaal zelf speelt zich af in een 

Woensdag 10 juli Bestuursvergadering  

Woensdag 10 juli Laatste repetitie seizoen 2018-2019 

Dinsdag 20 augustus Bestuursvergadering  

Woensdag 28 augustus Eerste repetitie seizoen 2019-2020 om 20.00 
uur 

Vrijdag 30 augustus Beleidsvergadering bestuur met dirigent 

Woensdag 4 september Repetities starten om 19.30 uur 

Zaterdag 14 september en zondag 15 
september 

LelySTART: flyeren voor concert Die 
Jahreszeiten. 

Zaterdag 21 september Verenigingenmarkt in De Koploper: 13.00 uur 
– 15.00 uur.  

Woensdag 23 oktober Herfstvakantie: geen repetitie 

Zaterdag 2 november 2019 Studiedag en Open Repetitie 

Donderdag 14 november 2019 Generale repetitie in Het Anker (avond). 

Zaterdag 16 november 2019 Die Jahreszeiten van Haydn in de Agora 

Januari-februari 2020 Stemtesten koorleden 

Voorjaar 2020 ALV en studiedag 

Woensdag 13 mei 2020 Repetitie in De Lichtbron (avond) 

Zaterdag 16 mei 2020 In De Lichtbron: 
’s middags generale repetitie Rossini 
’s avonds concert Rossini 

Zaterdag 27 maart 2021 Generale repetitie Mattheus Passion in Het 
Anker 

Zondag 28 maart 2021 Mattheus Passion in de Agora 
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ander jaargetijde en gaat over een meisje dat niet wenst in te gaan op de avances van een 
landheer. Hem afwijzen lijkt ook geen optie. Ze poeiert de landheer af met de opmerking dat 
haar vader en broer, op het land werkend aan de andere kant van de berg, mogelijk hun 
bedenkingen hebben. Terwijl de landheer vertrekt naar de vader en zoon vlucht het meisje 
te paard.  
 
In alles blijft dit oratorium van Haydn een ode aan de jaargetijden. Die eindigt 
vanzelfsprekend met de winter. De metafoor met het menselijk leven, dat net zo eindig is, 
ligt voor het grijpen. Toch eindigt die Jahreszeiten zeker niet in mineur. Het oratorium 
eindigt met een opgaande lijn. Met twee keer een gezongen amen – openend naar boven!  
 
Met dank aan Cobi Haverkamp. 
 
 

De jarigen in juli, augustus, september en oktober zijn: 
 
 

Juli 

 4 Wieneke Terberg-Oldhoff Sopraan 

 10 Martha van der Stoep Alt 

 13 Joop Rijsmus Tenor 

 14 Paul van Noort Bas 

 22 Wil van Doorn-Bosker Alt 

 22 Ineke Vuuregge-Boone Sopraan 

 25 Jaap Bijzet Bas 

 29 Jan Poortinga Bas 

Augustus 

 3 José Werner-van Eden Alt 

 12 Bram Smit Tenor 

 18 Harry de Graaff Bas 

 22 Jos Cornelissen Tenor 

 26 Dicky van Doodewaard Sopraan 

 31 Atie Veldman-Struik              Alt 

september 

 9 Nico de Jong Tenor 

 9 Alicia Marciniak Alt 

 15 Wilma van Loo-Olsman Alt 

 20 Klaas Lamminga Bas 

 28 Jan Tulner Tenor 

 30 Gerda Jonker-Kooij Sopraan 

oktober 

 9 Hester Martendorp-Dekker Sopraan 

 10 Piet Veldman                            Bas 

 12 Anke van den Haspel-van Rheenen Alt 

 17 Henk van Rodijnen Bas 

 27 Frouke Kronenburg-v.d. Werf Sopraan 
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Van Joop Rijsmus ontvingen we het volgende verzoek.  
 
Beste mensen van Stella Maris, 
 

Begin 2020 gaat het Cantatekoor Almere De Messiah van Händel 
uitvoeren in kerkcentrum De Lichtboog in Almere onder leiding 
van onze dirigent Han Siertsema en met begeleiding van een klein 
orkest. Op dit moment is de precieze datum van deze uitvoering 
nog niet bekend.  
Wij zijn voor dit concert op zoek naar versterking! Wij zoeken 
projectleden in alle stemsoorten en bij voorkeur projectleden die 
De Messiah al eerder hebben gezongen en het stuk reeds kennen. 

De audities voor de projectleden worden gehouden op dinsdagavond 20 augustus, 20.00 uur 
in de Lichtboog. De eerste repetitie met projectleden zal plaatsvinden op dinsdagavond 3 
september. Wij willen vervolgens elke dinsdagavond tot het concert repeteren, met 
uitzondering van de schoolvakanties.   
De kosten voor deelname aan het project bedragen 75 euro, incl. muziekboek.  
Voelt u zich aangesproken en heeft u zin om met ons mee te doen? Meldt u dan aan bij de 
voorzitter van het Cantatekoor: Rita Huijink (mailadres: ritahuijink@kpnmail.nl) of de 
secretaris: Wilma Bonnee-Schuurman (mailadres: wilma.schuurman@kpnmail.nl). Mocht u 
verdere vragen hebben of meer informatie willen? Ook dan kunt u terecht bij Rita of Wilma. 
Wij hopen u (weer) te zien! 
 
Met vriendelijke groet, namens het Cantatekoor Almere 
Rita Huijink en Wilma Bonnee. 
  
  
 
 

 

Helpende handen in juli, augustus, september en oktober: 
 
 
Willen de volgende heren om 19.30 uur helpen 
met het klaarzetten van de stoelen?  
Als je niet kunt, graag zelf voor vervanging 
zorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 juli Piet Veldman 

10 juli Hans de Boer 

28 augustus Jaap Bijzet 

4 september Berry van Elst 

11 september Jan Poortinga 

18 september Jos Cornelissen 

25 september Henk van Rodijnen 

2 oktober Klaas Lamminga 

9 oktober Ron Eussen 

16 oktober Jan Tulner 

23 oktober vakantie 

30 oktober Piet Veldman 
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Ons koorlid Gerda Jonker brengt nog graag het volgende onder de aandacht. 
 
Open Atelier bij Gerda Jonker tijdens de Hippiemarkt in Juli en tijdens de Hiswa te water in 
September 2019. VOCweg 37, Bataviahaven - Lelystad. 
 
Tijdens de Hippiemarkt op 5, 6 en 7 juli 2019 gaat de deur van mijn atelier open voor 
kunstliefhebbers, belangstellenden en wie wel eens wil weten wat er in plaats vanuit mijn 
stembanden, uit mij en mijn penselen tevoorschijn komt. 
 
In het atelier zijn schilderijen in olieverf, pastel tekeningen, litho’s uit diverse jaren te zien. 
 
Openingstijden Hippiemarkt: 
Vrijdag 5 juli van 15:00-22:00 uur. 
Zaterdag 6 juli van 13:00-22:00 uur. 
Zondag 7 juli van 13:00-21:00 uur. 
 
Openingstijden Hiswa te water: 
Woensdag 4, donderdag 5, zaterdag 7 en zondag 8 september van 10:00-18:00 uur. 
Vrijdag 6 september van 10:00-20:00 uur. 
 
Tijdens de Hippiemarkt en de Hiswa te water kun je ook een eigen kunstwerk 30x30 op 
paneel schilderen. 
 
Nog nooit geschilderd? Geen probleem, want de materialen en het schilderplan bieden de 
mogelijkheid tot een mooi eindresultaat voor elke hand die kan bewegen. Kosten daarvoor  
bedragen €25. 
 
Zeer welkom in mijn atelier - herkenbaar aan de oranje faan. 
 
Gerda Jonker 
 

 


