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Herfsttonen 

Als ik dit schrijf is onze omgeving prachtig getooid in alle tinten die de herfst voor ons bewaard heeft, en dan een 
nevelig zonlicht erover.. prachtig! Wandelend in de Slangenburgse bossen dwalen mijn gedachten dan als vanzelf 
naar de kleurenrijkdom van muziek: soms in dromerige tonen, dan weer vrolijk en licht, en altijd voert de disso-
nant naar een harmonische vervolgklank. Het Landgoedkoor heeft in alle toonaarden van zich laten horen: we 

hadden in de nazomer maar liefst vier optredens! We hebben daarmee een stevig basisrepertoire neergezet, dat 
we de komende tijd gaan uitbreiden met nieuwe liedjes uit de zestiger jaren. Natuurlijk houden we u op de 

hoogte van onze optredens in 2017, blijf ons volgen! 

Liesbeth Meij, voorzitter bestuur. 

Zingen voor de verjaardag van Wim Engelberts 

Wim Engelberts, oud-bestuurslid, had ons gevraagd te zingen bij het 
feest dat hij gaf ter ere van zijn 80e verjaardag. Het was een super 

gezellig gebeuren, bij museum Smedekinck, begin september. Onze 
dirigente, Cindy Gregoor, zorgde ervoor dat het publiek enthousiast 

meezong. Natuurlijk konden we het niet laten om Wim te eren met een 
verjaardagslied, speciaal voor deze gelegenheid gemaakt. Zo zongen we 

allen uit volle borst het refrein mee: 

 

Willem, van harte gelukgewenst met deze dag, ja dag, 

We wensen dat je nog lang vreugdevol leven mag!       

     

Wim trakteerde ons op een heerlijke lunch. 

Wim nogmaals dank dat we op jouw feest mochten optreden! 

Slotmiddag koorleden, 27 juni 

Maandag 27 juni was het weer de afsluiting van het seizoen 2015/2016. We zijn bij de 
sAndershof in Etten. De varkens bij Sander mogen het hele jaar de beest uithangen. 

Door de ruimte, het Bonte Bentheimerras en door speciaal voer ontstaat er heerlijk mals 
vlees. We kregen van Sander een fijne uitleg over zijn bedrijf en we mochten onder zijn 
supervisie naar buiten om de knorrende dieren met hun jongen te bekijken. We mochten 
een droog worstje naar smaak meenemen en gingen tevreden naar huis. 

Fans, bedankt! 

Veel particulieren en bedrijven hebben, in 2016, een financiële bijdrage geleverd omdat zij fan zijn van het 
Landgoedkoor. We noemen speciaal de bedrijven die € 25,- of meer hebben gegeven (stand van begin novem-

ber): Bosboom Hoveniers, Bruggink Keukens, Restaurant van Hal, Hunland Export BV, Maatkamp Kozijnen, Nicole 
Coiffures, Zalencentrum Nijhof, Polman Glaszetbedrijf, Rutgers Boekhandel, Restaurant Smoks. 

En ook alle particulieren: veel dank! Uw bijdrage maakt het voor ons mogelijk onze optredens te blijven doen. 



Korencontactavond Westendorp 

Ons Landgoedkoor Slangenburg, onder leiding van Cindy  
Gregoor, had een uitnodiging gekregen van zangvereniging 
“Door Eendracht Sterk” uit Westendorp, onder leiding van 
Charl Venus. Het gemengd koor “Vriendschap”, o.l.v. Jan 
Schatorjé, was die avond 18 oktober om 19.30 uur ook uit-
genodigd. Onze zangavond was in het Kulturhus “de Vos” 
aan de Halseweg. DES begon met hun zang. Een prachtig 
klinkend gemengd koor en het was erg mooi! “Vriendschap” 
was als tweede aan de beurt en beide koren hebben goed 
uitgevoerde stukken gezongen, vaak licht klassiek. Net voor 
de pauze was het onze beurt. We hadden een goed gevoel 
en waren vrij ontspannen. Met de uitnodiging van Cindy om 
het laatste lied voor de pauze allemaal mee te zingen , waar 
ook gehoor aan gegeven werd, zat de sfeer er goed in! Na 
een drankje en een verloting gingen we weer verder met de 
popmuziek uit de jaren 60. Omdat wij die avond maar vijf 
sopranen hadden heeft Cindy een toontje met hen meege-
zongen. Voor ons gevoel hebben we het er goed afgebracht. 
En met dat gevoel hebben we ook nog geluisterd naar het 
slotstuk van deze geslaagde avond. Het organiserende koor 
zorgde voor een geweldige afsluiting. Met solozang van hun 
dirigent Charl Venus zong het koor een Afrikaans lied: Free-
dom. Een warme stem en een mooie samenzang met DES liet 
ons met een goed gevoel naar huis gaan.   

   

Berry Collignon 

Slangenburgse Nazomerdagen 

Half september, de zomer is nog volop aanwezig. Op het parkeerterrein 
van kasteel Slangenburg staan gezellige kramen met allerlei Achterhoekse 
heerlijkheden, oude ambachten, een beetje brocante, kunst, muziek, 
gemoedelijk sfeertje.… ik dacht even dat ik in Zuid-Frankrijk was op zo’n 
relaxte dorpsmarkt. Het was voor ons wel een speciaal optreden. In de 
open lucht, dat is al bijzonder. Maar vooral, we zongen onder begeleiding 
van gastdirigente Anna Marie Krijgsman en werden prachtig op de piano 
begeleid door Nicolien van den Boon. Het publiek  zat voor ons op een 
terrasje te genieten van een kop koffie of een wijntje, of stond om ons 
heen en neuriede de bekende nummers heerlijk mee. Op de zondag 
waren we ook aanwezig met onze kraam. We konden aan de vele 
belangstellenden informatie geven over ons koor. Wie er niet bij kon 
zijn, heeft iets gemist! Trouwens,  complimenten aan de organisatoren 
van dit evenement: alles was prima geregeld. 

Ontmoetingsmiddag Zonnebloem 
Gaanderen 

Begin oktober traden we op tijdens 
de ontmoetingsmiddag voor           
bejaarden en zieken, van de           
Zonnebloem afdeling Gaanderen.  
Lezer, stelt u zich voor, een grote 
zaal, vol mensen gezeten aan lange 

tafels. En dan komen al die mensen in 
beweging, meedeinend op “Tanzen mit mir in 
den Morgen”, meeklappend met “Wooden 
Heart”, stil luisterend naar “Morning has       
broken”. Dirigente Cindy     Gregoor en pianist     
Jorrick Simmes speelden er prima op in. Op ver-
zoek zongen we “Zonder jou is er geen zon” nog 
een keer. Na twee maal 30 minuten zingen 
genoten we zelf heerlijk van ons drankje. We 
kijken terug op een heel geslaagde middag. 

Kerstwens 

Het bestuur van het Landgoedkoor Slangen-

burg wenst u prettige feestdagen en een  

voorspoedig nieuw jaar! 

Wilt u meer weten of fan worden van ons 

koor dan zijn wij te vinden op onze site: 

www.landgoedkoor.slangenburg.nl 


