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Van het bestuur 
 
Na de zomervakantie zijn we op 19 augustus vol enthousiasme gestart met het instuderen 
van de laatste delen van de Hohe Messe. Het is goed te merken dat veel aan thuisstudie 
wordt gedaan. De komende weken werken we toe naar ons concert op zaterdag 21 
november.  
 
Op 31 oktober a.s. is er een studiedag die we afsluiten met een open repetitie voor 
belangstellenden. Deze begint om 15.30 uur. De tijden van de studiedag staan in dit nummer 
van Nieuwsklanken vermeld.  
 
Jaarlijks vergadert het bestuur met de dirigent. Dit is de zgn. beleidsvergadering. Veel 
punten komen aan de orde o.a. het functioneren van het bestuur en functioneren van de 
dirigent. Kunnen we nog door één deur met elkaar? Zijn er zaken die verbetering behoeven? 
Gelukkig is de samenwerking heel goed en zitten dirigent en bestuur op één lijn.  
Als het gaat om de samenstelling van het koor, de kwaliteit en de voortgang constateren wij 
dat de koorpartijen evenwichtig zijn verdeeld en dat we ons nog steeds mogen verheugen in 
de belangstelling van nieuwe leden. Toch zou het fijn zijn wanneer er met name bij de 
sopranen nieuwe leden bijkomen. 
  
In deze vergadering blikken we ook terug en kijken we vooruit. Diepgaand hebben we 
gesproken over het meerjarenprogramma tot en met het kalenderjaar 2019: het jaar waarin 
onze vereniging 50 jaar bestaat. Het vastleggen van een programma voor meerdere jaren 
dient zorgvuldig te gebeuren. Naast de te zingen werken spelen hierbij de financiën een rol. 
Voor 2016 zijn we tot de volgende planning gekomen. Bekend was reeds dat we op 19 
november 2016 een concert geven met werken van Mozart. Het Requiem stond al vast. 
Daarnaast zullen we – voor de pauze – een voor onze vereniging nieuw werk van Mozart 
uitvoeren: Davidde Penitente.  
In het voorjaar van 2016, op zaterdag 9 april 2016, zingen we in De Lichtbron. Het zou een 
‘promotieconcert’ kunnen worden met delen uit het Requiem van Mozart en daarnaast 
werken die we eerder hebben gezongen (bijv. Song for Athene van Taverner, één of meer 
delen uit het Requiem van Brahms) maar ook enkele nieuwe werken.  
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Kortom: een kort concert zonder pauze met een lage toegangsprijs, waarin we ons kunnen 
presenteren en ons najaarsconcert kunnen promoten.  
In overleg met de dirigent wordt het meerjarenprogramma tot en met 2019 vastgesteld. We 
hopen in een van de volgende nummers van Nieuwsklanken hierover meer te kunnen 
vertellen.  
 
Tot slot: het zingen van de Hohe Messe vergt veel van ons. Probeer, naast de inspanning 
die het kost om de noten in te studeren, het zingen vooral ook te blijven zien als ontspanning 
en te genieten van het samen muziek maken.  
 
Het bestuur 
 
  
Bestuursmededelingen 
 
Leden 
Lucie Pleket (alt) is vanwege een heupoperatie afwezig geweest. Gelukkig was zij weer 
aanwezig op de repetitie van afgelopen woensdag.  
Theo Tadema (alt) heeft te weinig energie om de repetities te bezoeken. Wij hopen dat zij 
het concert kan bezoeken en wensen haar sterkte.  
Ypie de Boer en Bart de Jonge hebben hun lidmaatschap, vanwege gezondheidsredenen, 
opgezegd. Verderop in Nieuwsklanken leest u een bericht van hen.  
Marjon Wijten (sopraan) is verhuist naar Kogge 04-08, 8242 AR Lelystad. 
Na de zomervakantie hebben wij twee projectleden mogen verwelkomen. Het zijn Cor 
Neuvel en Jan de Jong bij de bassen. Ook Henny Valstart zal de tenorpartij nog komen 
versterken. Wij wensen hen veel zangplezier toe bij het zingen van de Hohe Messe.  
  
 
Het secretariaat van Stella Maris 
 
Sinds dit voorjaar worden de taken van het secretariaat ingevuld door drie mensen.  
Natuurlijk is het nog een beetje wennen voor iedereen, maar het werkt wel goed. 
Voor jullie duidelijkheid zetten we de taakverdeling graag nog een keer op een rijtje: 
Wil van Doorn houdt de ledenadministratie bij. Hieronder valt het verwerken van de 
gegevens van komende en gaande (project-)leden en het updaten van persoonsgegevens. 
Dit resulteerde al in een aangepaste ledenlijst en een update van de fotolijsten.  
Ook de absent-meldingen worden door Wil verwerkt in de presentielijsten. In geval van 
ziekte zal zij hierop reageren en het waar nodig verder doorgeven. 
Beatrix van Santbrink zorgt voor doorzending van alle berichten die bestemd zijn voor het 
hele koor. Bijvoorbeeld de studie-opgaven van Henk, Nieuwsklanken en sommige andere 
doorzendingen. In principe is zij voor verdere correspondentie niet het aanspreekpunt.  
Daarom liever niet iets doorgeven of een vraag stellen in antwoord op een bericht dat Beatrix 
doorstuurde. 
Dita Munneke draagt zorg voor de rest, waaronder het bijwonen en notuleren van alle 
vergaderingen van het bestuur, het verzorgen van de overige – meer persoonlijke - 
correspondentie, het updaten van bestaande documenten en het bijhouden van het archief. 
Wie is wie? Dat is te zien in de fotolijst van de alten. 
 
Het helpt ons –gezien onze taakverdeling - als jullie je vragen, gegevenswijzigingen en 
afmeldingen in een aparte email (met duidelijke titel) zenden naar info@stella-maris.nl 
Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
 
 
Studiedag zaterdag 31 oktober in Het Anker 
 
Ter voorbereiding op ons concert vindt op zaterdag 31 oktober de studiedag plaats die we 
eindigen met een open repetitie voor belangstellenden. Het is al een traditie geworden: ‘heel 
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Stella Maris bakt!’. Ook deze keer zou het fijn zijn wanneer we, voorafgaand aan de open 
repetitie, kunnen genieten van eigen gemaakte baksels. We melden dit nu alvast zodat u 
kunt nadenken over het maken van een heerlijke traktatie.  
 
De tijdsindeling van de studiedag is als volgt:  
10.00 uur – 11.00 uur repetitie 
11.00 uur – 11.15 uur koffie/thee pauze 
11.15 uur – 12.15 uur repetitie 
12.15 uur – 12.45 uur lunchpauze 
12.45 uur – 13.45 uur repetitie 
13.45 uur – 14.00 uur koffie/thee pauze 
14.00 uur – 15.00 uur repetitie 
15.00 uur – 15.30 uur koffie/thee pauze met traktatie 
15.30 uur – 16.30 uur open repetitie.  
 
 
 
Helpende handen 
 
Willen de volgende heren om 19.00 uur helpen met het 
klaarzetten van de stoelen? Als je niet kunt, graag zelf 
voor vervanging zorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij feliciteren in oktober en november: 
 

3 oktober Arnout Stam Bas 

9 oktober Hester Martendorp-Dekker Sopraan 

10 oktober Piet Veldman  Bas 

12 oktober Anke van den Haspel - van Rheenen Alt 

14 oktober Helma Zijlstra-Westhoff Sopraan 

25 oktober Marga van Oeveren Alt 

 

4 november Gea Bussink Sopraan 

6 november Theo van Dijk Tenor 

17 november Henk Hoogland Bas 

29 november Ada Koster Sopraan 

 

 

 

7 oktober Arnout Stam 

14 oktober Jan Tulner 

21 oktober Bram Smit 

28 oktober Reint van Veen 

4 november Piet Veldman 

11 november Hans de Boer 

18 november Jaap Bijzet 

25 november Berry van Elst 



4 / 7 

 

Stella Maris neemt afscheid van twee leden 
 
Voor de zomervakantie (begin juli) liet Bart de Jonge ons het volgende weten: 
Al vanaf vorig zomer aarzelde ik over de voortzetting van het lidmaatschap van de mij tot  
nu toe uitstekend bevallende Oratoriumvereniging Stella Maris. Vooral in december-januari - 
na  de schildklieroperatie toen zingen moeilijker ging - was ik diverse keren van plan er een 
punt achter te zetten. Maar het zingen gaf mij nog zo veel voldoening dat ik het toch steeds 
maar uitstelde. 
Mijn gezondheid in de laatste weken overziende, vind ik nu het moment gekomen om de 
knoop door te hakken. Er zijn in februari gelukkig geen uitzaaiingen gevonden, maar ik ben 
de laatste tijd een paar keer flink gevallen, bij het lopen in huis, op de volkstuin en bij het op- 
en afstappen van de fiets. Dat heeft mij - voor de zoveelste keer - weer gekneusde en/of 
gebroken ribben opgeleverd…. 
De ergo-therapie is in gang gezet om uit te zoeken welke hulpmiddelen dienstig kunnen zijn 
om mij op het goede pad te houden. Vanmorgen ben ik met een wandelstok thuis gekomen. 
Kortom, ik word oud ……………….. 
Ik weet nog goed hoe ik in januari 2001 onwennig Het Anker kwam binnenlopen voor een 
eerste kennismaking; alle lof voor de ontvangst. Ik kon zo mee repeteren met de Messiah, 
die dat voorjaar weer eens op het programma stond. Heel prettig ook dat het bekend in de 
oren klonk. Na negen weken voor de leeuwen gegooid: gewoon meegedaan op het podium. 
In de jaren die volgden, heb ik vele muzikale hoogtepunten beleefd: Le Roi David en de Misa 
Criolla in 2003; Die Schöpfung met de kleurige sjaals in 2007 met als dieptepunt mijn val van 
het podium bij de generale repetitie; de eerste kennismaking met geneusde/gebroken ribben. 
Ein Deutsches Requiem in 2009 en niet te vergeten de optredens in Aalsmeer en Haarlem. 
Dat alles in de fijne sfeer die Stella Maris zo kenmerkt onder de steeds weer bezielende 
leiding van Henk Trommel. 
Jammer, dat ik vanaf vandaag - 1 juli 2015 - van dit inspirerende gezelschap geen deel meer 
kan uitmaken. We zullen elkaar vast nog wel eens ontmoeten, misschien bij een optreden, of 
wie weet nog eens als project-lid……………. 
Een heel goede vakantie toegewenst en veel succes daarna met de Hohe Messe. 
Bedankt voor alles, het ga jullie goed. 
 
Hartelijke groet, 
Bart de jonge 
 
Bart stuurde ons half september nog een berichtje: 
Het gaat naar omstandigheden heel goed en hij heeft deze zomer weer volop kunnen 
genieten zijn grootste hobby: tuinieren. 
 
 
Ypie de Boer schreef ons  eind augustus  jl. onder andere het volgende: 
 
Beste Stella Maris, 
 
Er zijn mensen die lange reizen maken. Soms blijft het bij een kleiner uitstapje. Mijn 
lidmaatschap van Stella Maris hoort bij de laatste categorie. Helaas zit mijn gezondheid 
tegen. Het is niet zo dat het ineens slechter gaat, maar door een spierziekte die ook nog 
eens hartproblemen veroorzaakt ervaar ik de repetities als zwaar en na flink nadenken heb ik 
ervoor gekozen het lidmaatschap te beëindigen.  
Heel jammer, maar ik hoef nu niet alles in het werk te stellen om uitgerust naar de repetities 
te kunnen gaan; het moet wel leuk blijven. Op de een of andere manier vind ik ook wel weer 
andere dingen om me mee bezig te houden. Ik denk zelfs dat ik wel met mijn zangles 
doorga.  
Ik vind het heel plezierig dat ik toch de ervaring heb meegemaakt. Lekker stevig repeteren in 
een zeer gemotiveerd koor met de vlotte pianobegeleiding van Jan en met een zeer 
enthousiaste dirigent Henk.  
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Ik bedank iedereen daarvoor en ik wens jullie een voorspoedige voortzetting. 
Natuurlijk probeer ik bij de uitvoering te zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ypie de Boer 
 
 
Namens onze dirigent, mede-koorleden en bestuur danken wij Bart de Jonge en Ypie de 
Boer voor hun inzet, hun muzikale aandeel en hun persoonlijke betrokkenheid als lid van 
Stella Maris.  
 
Nu de gezondheid hen min of meer dwingt hun lidmaatschap te beëindigen, worden zij van 
actief lid hopelijk trouw publiek van Stella Maris. 
Wij wensen hen nog vele mooie en goede jaren toe. 
 
Namens het bestuur, 
Jos Cornelissen   
 
 
Archief van Stella Maris ………. krijgt een tweede leven 
 
Een vereniging als de onze, bijna 50 jaar oud, bouwt in de loop der jaren een flink archief op. 
Vaak wordt dit opgeslagen in een kast of bij één van de bestuursleden in een hoek op de 
zolder en doen zilvervisjes er zich te goed aan. 
Enkele jaren geleden kwam dit onderwerp in een bestuursvergadering aan de orde toen er 
weer flink wat mappen moesten worden opgeborgen. 
 
Begin juli 2013 stond in een regionaal blad een artikel over de mogelijkheid om de archieven 
van verenigingen, (sport)clubs, e.d. op te slaan in Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE). In dat 
gebouw huist ook het Archief van Flevoland waar de oude overheidsarchieven van Flevoland 
worden bewaard.  
Het bestuur van Stella Maris was geïnteresseerd en oriënteerde zich op de mogelijkheden 
en de voor- en nadelen. Alles tegen elkaar afwegend nam het bestuur in zijn vorige 
samenstelling het principebesluit om het oude archief van Stella Maris over te dragen en toe 
te voegen aan het Archief van Flevoland. 
Op 8 september jl. was het zover. Mieke Rovers en ondergetekende hebben het archief  
(vanaf de oprichting tot het jaar 2000; ca. 1,5 meter) officieel overhandigd aan drs. Karel 
Engbers hoofdarchivaris van Flevoland. 
De komende maanden wordt het archief grondig bekeken en verdeeld in een te bewaren 
deel en een te vernietigen deel; dit volgens de officiële en landelijke criteria en regels van 
archivering.  
Als het zover is, moet het bestuur van Stella Maris een beslissing nemen over wat er zal 
gebeuren met het te vernietigen deel. De opties zijn: vernietigen door NLE, zelf vernietigen of 
terugnemen en opnieuw ergens opslaan. 
Het te bewaren deel wordt genummerd en gereed gemaakt om te worden opgeslagen in het 
Archief van Flevoland. 
Tevens neemt het bestuur van Stella Maris een besluit over de welke mate waarin het 
opgeslagen archief openbaar is. In individuele gevallen kan het archief worden ingezien en 
gebruikt door derden (bijv. ten behoeve van studie- en of andere publicatiedoeleinden). 
Met deze stap is het papieren archief van Stella Maris veilig en deskundig opgeborgen en 
maakt het nu deel uit van het cultureel erfgoed van Flevoland. Vele generaties na ons zullen 
kunnen lezen hoe wij als COV Stella Maris in de loop der jaren hebben gefunctioneerd en 
wat wij aan moois ten gehore hebben gebracht. 
Dat brengt mij op het volgende:  
Het samen brengen van alle concert-opnames van Stella Maris ………………… 
In de bijna vijftig jaar dat Stella Maris bestaat, zijn er vele concerten gegeven. Daarvan 
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moeten nog vele banden, bandjes en cd-opnamen bestaan. 
De archivaris van NLE raadde ons zeer aan om vooral ook de opnames te verzamelen en 
toe te voegen aan het papieren archief.  
Mooie concerten geven is immers onze voornaamste opdracht en passie. 
Als de opnames van (al) deze concerten bij elkaar kunnen worden gebracht, 
zal tot in de verre toekomst de mogelijkheid blijven bestaan om (op verzoek) opnames van 
Stella Maris te beluisteren. Voor geluidsdragers e.d. heeft het Archief van Flevoland een 
speciale ruimte ingericht. 
 
Het zou prachtig zijn als aan ons papieren archief ook ons geluidsarchief kan worden 
toegevoegd, zodat het voor de nabije en verre toekomst bewaard blijft. 
Daarom doen wij als bestuur een oproep aan alle koorleden en vragen wij of  iemand deze 
klus wil / kan oppakken en alle geluidsdragers van onze concerten door de jaren heen bijeen 
wil brengen.  
Het is een mooie en overzichtelijke klus die op enig moment ook weer klaar is. 
Koorleden die geïnteresseerd zijn, kunnen zich melden bij onze secretaris (info@stella-
maris.nl)  
 
Namens het bestuur 
Jos Cornelissen 
 
     
  
Belangrijke data 
 

 
 

 
Atelierroute 2015 
 
We dragen ook de beeldende kunst in Lelystad een warm hart toe. Graag attenderen wij 
iedereen daarom op de 10e Atelierroute Lelystad, op zaterdag 3 en zondag 4 oktober a.s. 
Er zijn bijzondere dingen te zien en te horen. Zie voor meer info www.atelierroutelelystad.eu / 
brochure 2015. 
Natuurlijk is iedereen speciaal welkom bij ons koorlid Gerda Jonker. Zie de uitnodiging 
hierna. 
 
Op zondag 4 oktober is er in dit kader ook een optreden (van ong. 30 min.) van het 
Kamerkoor Lelystad, om 14.00 uur in De Kubus. ('Magisch A Cappella' van o.a. Gorecki). 

 

 

Woensdag 30 september Bestuursvergadering  

Zaterdag 31 oktober  Studiedag en open repetitie  

Woensdag 4 november Bestuursvergadering  

Woensdag 4 november Dankdag: repetitie begint om 20.45 uur  

Donderdag 19 november  Generale repetitie Hohe Messe in het Anker  

Zaterdag 21 november  Concert Hohe Messe in Agora  

Woensdag 6 april 2016 Generale repetitie in De Lichtbron 

Zaterdag 9 april 2016 Concert in De Lichtbron 
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Atelierroute 2015 
Op 3 en 4 oktober… is mijn atelier aan de  

VOCweg 37 geopend 

Gerda Jonker 

s c h i l d e r i j e n ,  p a s t e l t e k e n i n g e n ,  l i t h o ’ s  e n  

h o u t s n e d e n  

g a s t e x p o s a n t  

Kitty Korver 

w a n d o b j e c t e n  i n  v i l t  
 

In het kader van het 10 jarig bestaan van de ARL zijn enkele bijzondere 

culturele evenementen georganiseerd.  

 

Wij nodigen u van harte uit in het atelier om te komen kijken naar onze 

‘beeldende werken’ en te luisteren naar voordrachten van 
de  s t a d s d i c h t e r s  2 0 1 5  e n  2 0 1 3  
Gerard Beense – gedichten 

zaterdag 3 oktober, 13.30 uur 

Martijn Nijdeken – gedichten 

zaterdag 3 oktober, 14.30 uur en zondag 4 oktober, 15.00 uur 
Mocht het atelier te klein zijn (bezoekersaantal en het weer dat toelaten dan 

verplaatsen wij dit unieke evenement naar de binnentuin van Bataviahaven1. 

 

Brochure en routekaart kunt u downloaden op: http://atelierroutelelystad.eu/  

of afhalen in mijn atelier VOCweg 37. 

De Kubus exposeert een overzicht van de werken van alle 

deelnemers. 
Voor vragen of opmerkingen hierover kunt u mij bellen op 0320-263057 

 of mailen naar studio@art-workshops.nl 

http://atelierroutelelystad.eu/
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