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Van de voorzitter
De afgelopen tijd heeft de ledenvergadering centraal gestaan in onze bezigheden als
bestuur. Altijd weer een drukke periode om alle stukken voor deze vergadering rond te
krijgen. De bezetting van het bestuur heeft dit keer veel aandacht gevraagd. Al vaker heb ik
er op gewezen dat voor een goed functionerende vereniging een stabiele
bestuurssamenstelling is vereist. Nu resten nog de organisatorische kanten van de
vergadering zelf.
Ook de publiciteit voor het komende concert heeft de nodige aandacht gevraagd. Gegevens
voor de nieuwe Agora-gids en de Festivalkrant van de Flevopost moesten worden
klaargemaakt en zijn nu ingeleverd. De promotie van ons concert in de media blijft een lastig
en ook wel frustrerende bezigheid. Je doet erg je best om het zo goed mogelijk te verzorgen
en tijdig in te leveren. En dan krijg je een mededeling dat de redactie zal beoordelen of het
geplaatst zal worden ja of nee. Ons rest dan nu afwachten en hopen dat het ook geplaatst
zal worden. We zullen zien wat er van komt.
Jan Tulner

Bestuursmededelingen
De afgelopen maanden hebben we weer enkele leden mogen verwelkomen binnen ons koor.
Bij de sopranen zijn Paula Hofstra en Leny den Herder lid geworden. Bij de alten is Iňez
Harmsen lid geworden. Ook zijn Arnout Stam en Riet Caris weer bij ons terug. We wensen
allen van harte welkom en hopen dat zij (wederom) met veel plezier bij ons zingen.
Nog vóór de zomervakantie beginnen we met het repeteren aan de Hohe Messe van J.S.
Bach. Projectleden (van alle stemsoorten) zijn van harte welkom. Als je nog iemand weet,
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geef dit bericht dan door. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Stella
Maris.
Marga van Oeveren
Helpende handen
Willen de volgende heren om 19.30 uur helpen met het
klaarzetten van de stoelen? Als je niet kunt, graag zelf voor
vervanging zorgen.

2 april
9 april
16 april
23 april

Floris Takkenberg
Reint van Veen
Piet Veldman
Hans de Boer

Wij feliciteren in april:
5 april
8 april
11 april
12 april
13 april
22 april

Dick Durieux
Lucie Pleket
Hans de Boer
Jose den Brave-den Klomp
Bep ten Wolde
Gerry Rozendaal-de Velde

Tenor
Alt
Tenor
Sopraan
Sopraan
Alt

Bericht van Facebook
Lidy van Noort heeft een bericht op de tijdlijn van Stella Maris Lelystad geplaatst
"Lieve mensen, het schiet helaas nog niet erg op met mijn hernia.
Mijn dochter vind het maar bijzonder, zo'n groot koor en dan krijg je een kaartje, visite (van Magda en Mieke) en dan
komt Greet ook nog een mooie bos bloemen brengen. En gelijk heeft ze het is bijzonder !!!! Bedankt en ik hoop er snel
weer te zijn."

Belangrijke data
Woensdag 2 april
Woensdag 9 april
Zaterdag 8 november
Woensdag 26 november
Zaterdag 29 november
Najaar 2015

Algemene ledenvergadering
Bestuursvergadering
Studiedag en open repetitie
Generale repetitie in het Anker
Concert in Agora
Concert Hohe Messe van Bach in Agora

2

3

4

