
 
 

Nieuwsbrief 24 
november 2017 

 

 

www.springbennekom.nl	

kinderkoorbennekom@gmail.com 

 

 

 

 

 
Hoi allemaal,  

Het is weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief, dat was alweer een heel poosje geleden.  

 

Nieuwe leden 

Het is leuk om met enige regelmaat nieuwe kinderen te zien! En zo hebben we sinds september al 

elke repetitie tenminste 1 nieuw gezicht gezien. We zijn heel blij en dankbaar om te kunnen melden 

dat we na het vertrek van 4 leden deze zomer, ook alweer 4 nieuwe aanmeldingen binnen hebben 

gekregen. Welkom aan Joëlle, Colinda, Anne-Lynn en Marelyn! Joëlle stelt zich in deze nieuwsbrief 

alvast aan jullie voor. 

We hopen natuurlijk dat er nog meer bij komen, die zich ook formeel aanmelden. Aanmelden kan via 

een formulier dat Marije bij de repetities bij zich heeft, of 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. 

 

Marije 

Marije kwam vorig jaar pas tegen het einde van het seizoen als dirigent 

bij Spring, nadat ze pas in Bennekom kwam wonen. Ondertussen is ze al 

helemaal gewend aan Spring. En met de spelletjes die ze doet bij de 

repetities weten de kinderen wel raad: vooral het spel 1,2,3-open-1,2,3-

dicht kan op veel enthousiasme rekenen. Een aantal kinderen vond het 

jammer dat we weinig ‘oudere liedjes’ meer zongen en dus hebben we 

Marije gevraagd om er daar weer een aantal van op te pakken; dat 

hebben ze de afgelopen weken vast wel gemerkt! 

 

Vakantiebijbelclub 

Op 20 oktober werd de jaarlijkse vakantiebijbelclub gehouden in de Oude Kerk in Bennekom. De 

organisatie had via Spring gevraagd of Marije ook daar de kinderen een paar liedjes kon aanleren. En 

zo kwam het dat ze die vrijdag een wel 

heel groot koor had: zo’n kleine 200 

kinderen zaten in de kerk en mochten 

liedjes aanleren. Erg leuk om zoveel 

kinderen met enthousiasme te zien zingen 

over Zacheüs, Samen is veel leuker, Is je 

deur nog op slot en Sta eens even op als je 

Jezus liefhebt. Op de Facebookpagina van 

Spring hebben we nog een kort filmpje 

geplaatst 

Kleine Kerstuitvoering 

Afgelopen vrijdag zijn we begonnen met het aanleren van enkele Kerstliederen. We willen daarmee 

toewerken naar een eerste klein optreden voor de ouders op 15 december. Dat optreden zal gewoon 



onder koortijd vanaf 16.15 uur zijn op onze vaste locatie in de Sionskerk. We zingen een half uurtje 

en drinken dan nog even wat met elkaar. Noteer het vast in uw agenda! 

Voortgang van Spring en contributie 

Nu we weer voldoende leden hebben om door te kunnen gaan, en we weer wat verder naar de 

toekomst van Spring durven kijken, willen 

we jullie ook vragen de contributie te 

betalen over de periode september 2017 - 

februari 2018. 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). Bij vragen: stuur 

even een mailtje. 

 

Komende repetities 

De komende weken tot en met 8 december is er elke week gewoon repetitie; op 15 december hebben 

we dan de uitvoering voor de ouders. Op 22 en 29 december en op 5 januari is er geen koor. 

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

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: Mijn naam is Joëlle Jansen, ik ben bijna acht en ik woon in Wageningen. 
 

School: Ik zit in groep 5 van de Margrietschool 
 
Broertjes en zusjes: Ik heb twee broertjes, Nathan is zes en Elias is drie. 

 
Mijn hobby's zijn: ik houd erg van zwemmen, lezen en knutselen. En zingen natuurlijk! 
 

Op koor zing ik graag: 'van A tot Z' vind ik een mooi lied en ook 'spring in de lucht' zing ik graag. 
 

Het mooiste boek dat ik heb gelezen: 'Achtste groepers huilen niet' van Jacques Vriens. Dat is een 

beetje een verdrietig verhaal, maar er staan ook veel leuke stukken in. 

 
Mijn mooiste cd: mijn opa en oma 

hebben een cd van Pipo de Clown 

met heel veel liedjes en verhalen, 

die luister ik graag als ik bij hen in de 

auto zit. Ook de cd 'eerlijk is eerlijk' 

vind ik leuk. 

 

Het leukste wat ik heb gedaan: Pas 

geleden ben ik  met mijn oma en 

moeder naar de musical 'The lion 

king' geweest, dat was erg mooi! In 

de herfstvakantie zijn we naar 

attractiepark Slagharen geweest en 

hebben we in een wigwam geslapen. 

 

Mijn wens voor het koor: Ik hoop dat 

het zo'n leuk koor blijft en dat we 

binnenkort weer een cd gaan 

opnemen. Dat lijkt me superleuk om te doen! 

 


