
 
maandag, 18 februari 2013  
 

  

Zaterdag 2 maart wordt de jaarlijkse popavond 
georganiseerd. Het thema is dit jaar “Musical” en de 

voorbereidingen zijn in volle gang. Je kunt je nog 
inschrijven. DOEN!!!  

Het wordt weer een topavond. Denk aan Grease, The Sound 
of Music, Shrek, De Jantjes, Showboat en The Wizard of Oz. 
Laat even weten met hoeveel personen je wilt komen i.v.m. 

de organisatie.  
 

 

Sinds 1 januari geldt er ook in de omgeving van het 
koorhuis een blauwe zone voor het parkeren. Let goed 

op hoe lang je je auto neerzet en plaats een blauwe 
parkeerkaart achter je voorruit. 

Het koor heeft alleen een parkeerontheffing voor de 
twee koorbussen. 
 

 
 

Een primeur bij de Benjamins !! Er zijn momenteel  
meer jongens dan meisjes. 
 

 

Er zijn veel koorleden die bijvoorbeeld 
met hun verjaardag willen uitdelen. 

Overigens is dit niet verplicht. Maar om 
te voorkomen dat we meer dan 1 

traktatie per keer krijgen gaat Jane 
Snoek dit vanaf nu verder regelen. 
Als je wilt uitdelen email dan naar 

janesnoek2001@hotmail.nl dan kan zij 
kijken of het uitkomt of niet.  

 
Jane, alvast dank hiervoor! 
  

 

 

Als je pas bij het koor bent, is het misschien nog een beetje veel allemaal. Maar als je 

eenmaal bent gewend is het heel belangrijk om op vrijdagavond op de repetitie te 
komen van 18.30 tot 20.00 uur. We oefenen namelijk alleen op deze avond met 4 

verschillende stemmen: sopranen, alten, tenoren en bassen. En dat is wel een verschil 
met het zingen van alleen je eigen partij. 
 

Dus kom altijd, op vrijdag naar de repetitie! 
 

 

 

Groepsfoto Benjamins januari 2013 
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Woensdag 13 februari was het carnaval in het koorhuis. Alle 32 kinderen waren 

verkleed, van prinses tot piraat en van indiaan tot ridder. Er werden prachtige maskers 
gemaakt en de polonaise gelopen. Met limonade en poffertjes was het feest helemaal 
compleet. Kortom een zeer geslaagde middag. 

 
Op 10 maart is het jaarlijkse uitje van de Benjamins en Aspiranten en gaan we gezellig 

met zijn allen naar de bioscoop. Mocht je je nog niet hebben aangemeld, stuur dan snel 
een email naar één van de juffen. 
 

  

 

Als je je nog niet bij Juliette hebt aangemeld voor de Popavond op zaterdag 2 maart 
dan kan dit nu nog. Stuur Juliette een email of vul onderstaand strookje in en stop het 
in de BSW-emmer die in het koorhuis staat:  

 
POPAVOND 2 maart 2013 

Ik ……………………………………………………………………………….. (naam) kom wel/niet naar de 
Popavond. 

Als publiek breng ik mee: 0/1/2/3/4 personen. 
Graag wil ik zingen: ……………………………………………………………………………………………. 
(titel en artiest). 

 

 

 

Benjamins en Aspiranten in feeststemming 

 

Bets en Diana verzorgden de poffertjes 


