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Hoi allemaal,  

We hebben een paar mooie optredens achter de rug! Eerst het kinderkorenfestival op 9 april, en de 

week daarna ons eigen concert, samen met De Kleine Lofstem. Jullie hebben het heel goed gedaan! 

In de komende tijd hebben we weer twee activiteiten gepland.  

 

Nieuwe website 
Nicoline Schouten en haar zus Annemieke van der Horst (moeder van Madelien en Jonah) hebben 

samen een mooie nieuwe website voor Spring gemaakt. Op dit moment wordt daar de laatste hand 

aan gelegd. We zijn er heel blij mee! Neem eens een kijkje op www.springbennekom.nl  

 

Concerten 
Komende zaterdag 21 mei zijn we te gast bij een concert van het ouderenkoor ‘Looft den Heer’ in de 

grote kerk van Ede. Het concert begint om 19.30u. Kinderkoor ‘de kleine lofstem’ komt ook weer en 
de panfluitleerlingen van Cultura in Ede spelen ook mee. We verzamelen om 18.20, de generale 

repetitie begint om 18.30.  

Op zaterdag 18 juni gaan we opnieuw meedoen met een CD-opname. Deze keer is het doel Stichting 

Hulp Vervolgde Christenen. Voor deze CD worden arrangementen geschreven door Bert Nooteboom, 

daarmee wordt de CD echt een geheel. Er werken weer verschillende kinderkoren aan mee. De 

verkoop wordt helemaal door de organisatie gedaan, je mag zelf CD’s bestellen maar Spring neemt 
deze keer geen CD’s in voorraad. De opname vindt plaats in de oude kerk in Zeist, te beginnen om 

10.00u. We zijn tussen 14.00 en 15.00 klaar. Maar: we gaan dan nog niet naar huis. We gaan dan nog 

iets heel leuks doen om het seizoen af te sluiten. Daarover krijg je later nog wat meer informatie. Je 

hoeft geen brood mee te nemen, daar wordt voor gezorgd. Als je vervoer nodig hebt, stuur dan even 

een mailtje.  

De CD wordt op 29 oktober ’s middags in Veenendaal gepresenteerd. Noteer dat ook vast in je agenda! 

 

Afwijkende repetities 
Vrijdag 20 mei geen repetitie ivm concert de 21e 

Vrijdag 17 juni geen repetitie ivm CD-opname de 18e. 

Na 18 juni geen repetities meer: zomervakantie! 

 

Contributie 
De contributie over de periode maart-augustus mag weer betaald worden op IBAN 

NL71RABO01079.98.092 t.n.v. Christelijk Kinderkoor Spring te Bennekom. 

 

Bestuur 
Vanaf de zomer hebben we versterking van het bestuur nodig, omdat Freek ermee stopt. We zijn heel 

blij dat verschillende ouders taken willen uitvoeren. Zo kunnen we met elkaar het koor dragen. Maar 
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dat is nog niet helemaal voldoende; we hebben ook mensen nodig die in het bestuur 

verantwoordelijkheid willen nemen. De taken die ingevuld moeten worden zijn: het opstellen van de 

nieuwsbrief, het opstellen en verspreiden van persberichten, en het bijwonen en notuleren van de 

vergaderingen. Gelukkig heeft Annemieke van der Horst al aangeboden de website en facebook bij te 

houden. Wie zou willen bijdragen aan de overige taken? Het bestuur komt ongeveer zes keer per jaar 

bij elkaar. Dat doen we zo informeel mogelijk; het zijn altijd heel gezellige avonden. Laat het weten 

via kinderkoorbennekom@gmail.com 
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Estafettestokje 

In elke nieuwsbrief stellen we een lid van Spring voor. Deze keer is dat Ilse van Driel. 

 

Leeftijd:   8 jaar 

Broertjes of zusjes: - 

Het leukste op school vind ik:  Gym, handvaardigheid en tekenen 

Mijn hobby’s zijn:  Lezen en buiten spelen.  

Dit muziekinstrument speel ik, of vind ik mooi om naar te 

luisteren: 

Blokfluit 

Het mooiste boek dat ik heb gelezen:  -  Iris & Ko van Bert Wiersma  

 - King Arthur 

Op koor zing ik graag:  King of kings 

Ik geef het stokje door aan:   Madelien van der Horst 

 

 

 

 

  



Foto’s 

Hier nog wat foto’s van het kinderkorenfestival en ons optreden op 16 april. 

 


