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Van de voorzitter
We zitten weer in de periode van het jaar waar vaste gebeurtenissen zich in een rap tempo
opvolgen. Pasen, de ledenvergadering van ons koor, de ontluikende natuur, Koningsdag,
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren. En te midden van al
deze gebeurtenissen is daar dan de Anjercollecte van het Prins Bernard Cultuurfonds. Dat
ook nog, denk ik elk jaar weer. Want collecteren is niet direct mijn hoogste goed. En toch valt
het elk jaar weer mee vooral als je dan hoort wat we hebben opgehaald en hoe vlug we een
kleine vijfhonderd euro voor ons koor hebben verdiend. Ik zal niet uitweiden wat je als
collectant allemaal beleefd. Het heeft mooie maar ook zijn frustrerende kanten. Toch maak je
elk jaar wel weer wat leuks mee.
Bij dit alles speelt nog het feit dat Stella Maris één van de grootste leveranciers is van
collectanten in Lelystad voor dit cultuurfonds en daarmee een goede naam heeft
opgebouwd. En dat moeten we zo houden want het is één van de mogelijkheden om voor
onze uitvoeringen extra subsidie te verwerven. Voor ons concert op 29 november zijn we nu
bezig een aanvraag in te dienen. Dat kan eenmaal in de drie jaar en die termijn is nu weer
verstreken. We wachten met spanning op het resultaat.
Daarnaast kijk ik nu al weer uit naar volgend jaar want in de maand mei zie ik in mijn dromen
altijd heel Stella Maris door de straten van Lelystad trekken al zingend “Poen, Poen,
collecteren voor het Anjerfonds”.
Jan Tulner
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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.

Wij feliciteren in juni:
9 juni Willy Pit-Krist
11 juni Inez Harmsen
16 juni Nelly van Oeveren -Potappel
16 juni Reint van Veen
28 juni Tineke van der Veen-Haga

Alt
Alt
Sopraan
Tenor
Sopraan
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4 juni
11 juni
18 juni
25 juni

Henk Hoogland
Klaas Lamminga
Paul van Noort
Chris van Oeveren

Belangrijke data
Zaterdag 8 november
Woensdag 26 november
Zaterdag 29 november
Najaar 2015

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