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Hoi allemaal,  

Het is weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Want er is zeker nieuws te melden! We hebben een 

nieuwe dirigente. Ze stelt zich voor in het estafettestokje.  

 

Nieuwe leden 

Het is leuk om met enige regelmaat nieuwe gezichten te zien! Zo krijgen we er zo af en toe weer een 

nieuw lid bij. Wel vinden we het fijn als we van de nieuwe kinderen ook nog even alle gegevens 

ontvangen, en dat ze zich even echt aanmelden als ze lid willen worden. Dat kan door het 

aanmeldformulier in te vullen op www.springbennekom.nl. We kunnen dan ook onze ledenlijst 

bijhouden; dat is bijvoorbeeld belangrijk omdat we onze ledenaantallen door moeten geven voor de 

KCZB en voor de subsidie die we elk jaar van de gemeente Ede krijgen. 

 

Afscheid van Julia 

Op 13 januari namen we afscheid 

van Julia. Leuk dat iedereen er was 

en bedankt voor de mooie bloemen 

en kaartjes die jullie meebrachten; 

Julia vond het boeket erg mooi! 

Julia was precies 2 jaar dirigent bij 

Spring, maar kan het dirigeren niet 

meer combineren met haar baan 

bij Kerk in Actie, waar ze vaak op 

vrijdagavond voor op pad moet. 

 

Nieuwe dirigente 
We zijn erg blij om jullie te kunnen melden dat we een nieuwe dirigente hebben gevonden. Julia 

meldde eind november haar vertrek en dat gaf wat problemen, omdat we niet zo snel opeens een 

nieuwe dirigente konden vinden. Gelukkig was Marleen van der Kolk bereid om in de tussentijd in te 

vallen en een deel van de repetities te begeleiden. Nu hebben we een vaste opvolger voor Julia 

gevonden; Marije van der Veen woont sinds een half jaar in Bennekom en gaat Spring begeleiden. Een 

deel van de leden heeft haar al een keer gezien, toen ze een kwam kijken bij het koor en al even wat 

inzingoefeningen heeft gedaan. We hebben nog wel een paar aanpassingen in het rooster, omdat ze 

nog niet helemaal gelijk alle vrijdagen aanwezig kan zijn. Let dus even goed op! 

10 februari: repetitie met Marleen 

17 februari: repetitie met Marije 

24 februari: repetitie met Marije 

3 maart: vakantie 

10 maart: repetitie met Marije 

17 maart: repetitie met Marije 

24 maart: geen koor 

31 maart: repetitie met Marleen 

5 april (Woensdag!): uitvoering ouderenmiddag 

CGK Bennekom 

7 april: repetitie met Marleen 

14 april: goede vrijdag, geen koor 

 

Kun je niet komen? Meld je even (per email) af! Dan wachten we niet op je. 



 

Zingen op de ouderenmiddag 
We zijn uitgenodigd om op woensdagmiddag 5 april te komen zingen op de ouderenmiddag van de 

Christelijk Gereformeerde Kerk in Bennekom. We hebben daar al vaker gezongen en we zijn altijd blij 

als we wat kunnen terugdoen voor het feit dat we daar op vrijdagmiddag altijd kunnen repeteren. 

Het is een kort optreden; we beginnen rond 16.15 uur. Het zou mooi zijn als ieder er zo rond 16 uur 

kan zijn, zo rond 16.40 uur zijn we weer klaar  

Contributie 

Nu we een nieuwe dirigente hebben, en we weer wat verder naar de toekomst van Spring durven 

kijken, willen we jullie ook vragen de contributie te betalen. Een deel van de leden heeft de 

contributie over de periode september-februari nog niet betaald, hierbij het verzoek om dat alsnog 

te doen. Dat kan op IBAN NL71RABO01079.98.092 t.n.v. Christelijk Kinderkoor Spring te Bennekom. 

De contributie is 30 euro per half jaar; nieuwe leden betalen vanaf de 3e maand dat ze lid zijn (1e 2 

maanden gratis). Degenen die al wel betaald hebben: dank! Bij vragen: stuur even een mailtje. 

 

Bestuur 
Zoals al eerder gemeld, hebben we een vacature in het bestuur. Heb je belangstelling, het kost niet 

veel tijd en het is doorgaans best gezellig. Laat het weten via kinderkoorbennekom@gmail.com  

 

 

Estafettestokje  

Naam : Hoi allemaal, ik ben Marije van der Veen. Ik ben getrouwd met Bart en wij wonen sinds een 

half jaar samen in Bennekom.  

Het leukste op school vind ik: De muzieklessen! Ik volg nu het laatste jaar van de opleiding docent 

muziek in Utrecht en ik vind vooral de saxofoonlessen erg leuk. 

Mijn hobby’s zijn: Ik luister graag naar muziek, vooral jazz, soul en gospel  vind ik heel mooi! Ook 

vind ik het heel leuk om samen met vrienden te koken. 

Mijn lievelingseten : Ik hou heel erg van pasta, vooral van penne!   

Mijn lievelingskleren : Eigenlijk zijn het geen kleren maar ik hou heel erg van warme sloffen! In de 

winter loop ik altijd op warme sloffen door het huis.  

Dit muziekinstrument speel ik, of vind ik mooi om naar 

te luisteren: Ik speel saxofoon en ik vind het ook erg leuk 

om naar saxofoon muziek te luisteren. Daarnaast vind ik 

dat een contrabas heel erg mooi klinkt! 

Mijn lievelingsland : Curaçao! Toen ik klein was heb ik 

daar 3 jaar gewoond. Daarom vind ik dat nog steeds het 

mooiste (ei)land dat er is! 

Op koor zing ik graag: Vrolijke liedjes! Ook vind ik het leuk 

om liedjes te zingen waarbij je mee kunt bewegen en 

dansen. 

Mijn lievelingskinderliedje :  Allemaal een naam! Zoek het 

nummer maar eens op als je het nog niet kent. Het liedje 

gaat heel snel en ze noemen ontzettend veel dierennamen 

op, kijk maar eens of je ze allemaal kan meezingen! J  

Ik geef het stokje door aan:  Hannah  

	


