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Van het bestuur
Het jaar 2017 is alweer twee maanden oud. Maanden waarin we per week mooie stappen
verder kwamen met de Paulus. We zijn heel blij dat Jan Kreuter ons hierbij nu ook begeleidt
met zijn uitstekende pianospel. Zoals gemeld is Jan vanaf 1 februari onze vaste
pianist/repetitor.
Op maandag 20 februari genoot een van onze bestuursleden (Wilma) tijdens een Evensong
in St. Paul’s Cathedral in Londen van koorzang, uitgevoerd door het koor uit Durham. De
Evensong werd deze keer afgesloten met het zingen van das Abendlied van Rheinberger.
Het was een ontroerende uitvoering en herinnerde aan het moment waarop Stella Maris das
Abendlied heeft uitgevoerd.
Stella Maris: de vereniging die in 2019 haar 50-jarig bestaan hoopt te vieren. Dit is echt een
bijzondere gebeurtenis te noemen. Dit feit is al vaker genoemd, maar het begint nu dichterbij
te komen!
Op de komende ledenvergadering zal dit jubileum op de agenda staan. We streven er naar
om tijdens deze vergadering een jubileumcommissie in te kunnen stellen, zodat deze zich in
alle rust op haar taak kan gaan voorbereiden.
U kunt er alvast over nadenken of u het leuk zou vinden om zitting te nemen in deze
commissie. Zoals bekend gaan we in 2019 twee oratoria uitvoeren: de Johannes Passion en
de Jahreszeiten. Het is de bedoeling om naast deze twee concerten ook een activiteit voor
de leden te organiseren.
Volgende week versturen we de agenda incl. bijlagen voor de Algemene Ledenvergadering.
Deze vindt plaats op 1 april. In de ochtend beginnen we met de ALV en na de lunch gaan we
door met een studiemiddag. Nadere details ontvangt u volgende week.
Het bestuur
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Bestuursmededelingen
Leden
Op de eerste repetitie in het nieuwe jaar mochten we Dick Durieux weer welkom heten. Wat
heerlijk voor hem – en voor ons - dat hij voldoende energie heeft om zijn stem bij de tenoren
te laten horen.
Ook Cobi Haverkamp is, na een aantal weken afwezigheid vanwege ziekte, weer in ons
midden. In de week van ons Mozartconcert kreeg Cobi een lichte tia en Cobi vertelde ons dat
het de eerste keer, in 45 jaar was, dat zij niet mee kon zingen met een concert. Fijn dat ze er
weer zijn!
In de voorjaarsvakantie is Mieke Rovers geopereerd aan de blindedarm. Na een korte
opname in het ziekenhuis mocht zij weer naar huis om daar verder te herstellen. We hopen
dat zij binnenkort de repetities weer kan bezoeken.
Ook Floris Takkenberg (bas) is geopereerd aan zijn enkel. De operatie is goed verlopen
maar de komende weken mag de voet niet belast worden. Voor de revalidatie verblijft Floris
tijdelijk op de revalidatie-afdeling van Verpleeghuis Laarstaete, kamer 1.15, Wold 12-02,
8225 CB in Lelystad. We hopen dat het herstel voorspoedig gaat en dat hij weer kan komen
zingen.
Op deze plek berichten we ook over ons oud-koorlid Susan Kruiger (sopraan). Zij is ernstig
ziek. De eerste chemokuren zijn geweest en Susan wacht nu op een operatie. Een kaartje
zal haar goed doen. Haar adres is: Campbellhof 6-b, 8215 TL Dronten.

Helpende handen in maart, april en mei
Willen de volgende heren om 19.30 uur helpen met het
klaarzetten van de stoelen?
Als je niet kunt, graag zelf voor vervanging zorgen.

8 maart
15 maart
22 maart
29 maart
1 april

Harry de Graaff
Klaas Lamminga
Ron Eussen
Chris van Oeveren

10.00 uur

Hans de Boer
Jan Tulner
Bram Smit
Reint van Veen
Piet Veldman
Jaap Bijzet
Berry van Elst
Jan Poortinga
Harry de Graaff

5 april
12 april
19 april
26 april
10 mei
17 mei
24 mei
31 mei
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"het Scratch kwartet"

Donderdag 16 februari togen Nora, Mieke, Lidy en ik in alle vroegte naar de Leidse
Pieterskerk voor de Messiah scratch.
Met zo'n 850 zangers (deze keer veel mannen, prachtig) en 60 orkestleden, 4 solisten, 1
dirigent (Danny Nooteboom) en een heleboel vrijwilligers, werd het een mooie dag.
Geweldig hoe de dirigent er in slaagt om op een prettige, humoristische manier zo'n groot
koor te sturen. En dan lukt het zelfs om met zo velen piano te zingen, ff ging ons wat
makkelijker af!
Heerlijk zingen, veel gezelligheid en plezier deze dag.
Onderweg naar huis genoten we na en stelde een van ons vast: "wel jammer dat we zo
weinig gelachen hebben" ;-)
Op 1 oktober start de inschrijving voor de scratch in 2018 (via http://www.scratchleiden.nl).
Reken maar dat die datum al in m'n agenda staat!
Iet Ringelberg
Belangrijke data: noteert u deze in uw agenda
Woensdag 8 maart
Zaterdag 1 april
14 mei tot en met 20 mei 2017
Woensdag 26 april
Woensdag 3 mei
Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17
september
Zaterdag 30 september

Bestuursvergadering
Algemene ledenvergadering en studiedag
Anjerfonds collecteweek
WEL repetitie
GEEN repetitie
LelySTART: flyeren voor concert.
Studiedag met ter afsluiting de Open
Repetitie in Het Anker
Generale repetitie Paulus in Het Anker
Uitvoering Paulus van Mendelssohn
Concert met o.a. een mis van Schubert
Johannes Passion van J.S. Bach

Donderdag 12 oktober 2017
Zaterdag 14 oktober 2017
Zaterdag 13 oktober 2018
Zondag 14 april 2019: (Palmzondag)
Matinee-uitvoering
Zaterdag 16 november 2019

Die Jahreszeiten van Haydn
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mei

april

Maart

Wij feliciteren in maart, april en mei

5
18
20
22
25
27
29
8
11
12
22
1
4
8
30

Marjon Wijten
Jenny Penninkhof-Selles
Minze Haga
Iet Ringelberg
Cobi Haverkamp-Palland
Peter Kuiper
Gijs Romeijn
Lucie Pleket-Dinkgreve
Hans de Boer
José den Brave-Klomp
Gerry Rozendaal- de Velde
Berry van Elst
Baukje Molenberg
Magda Bijlsma-Appels
Carla Veltkamp-van Donselaar

Sopraan
Sopraan
Tenor
Alt
Sopraan
Bas
Tenor
Alt
Tenor
Sopraan
Alt
Bas
Alt
Alt
Alt

Tips uit Vocaal
In het nummer van februari / maart 2017 van het KCZB Magazine “Vocaal” kwamen we de
volgende interessante tips over concerten en concertreizen tegen.


I.C. Productions:
14 t/m 21 juni 2017: 8-daagse koorreis naar Eisenstadt, Rohrau en Ljubljana met het
koorproject “In de sporen van Joseph Haydn.” Uitvoering van bekende koorwerken
van deze componist. Meer informatie: I.C. Productions. Postbus 655, 5000 AR
Tilburg; tel. 013 – 5363921. www.koorprojecten.org

4/4

