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Ine Bussink verlaat bestuur 

Sinds 2013 is Ine lid van het bestuur, in de functie van secretaris. Naast het maken van agenda’s en 
vergaderverslagen, bijhouden van de ledenadministratie en tal van andere zaken waarbij een vaar-
dige pen nodig is, heeft Ine vaak het initiatief genomen om de jaarafsluiting te organiseren en tal van 
hand- en spandiensten te verrichten. En altijd met een vrolijke lach! Nu heeft zij zoveel eigen plan-
nen voor de komende jaren dat het niet meer te combineren valt met bestuurswerk. Onder luid ap-
plaus als dank voor haar inzet hebben we afscheid van haar genomen tijdens de jaarvergadering. 
Gelukkig blijft zij wel lid van ons koor! 

Voorjaarsconcert bij Museum Smedekinck  

Museum Smedekinck in Zelhem had ons gevraagd om op te treden bij het voorjaarsconcert, op 5 
maart 2017. Op die uitnodiging gingen we graag in! Er was flink voor publiciteit gezorgd want de zaal 
was uitverkocht! We hebben heerlijk gezongen, onder leiding van dirigente Cindy Gregoor. Nicolien 
van der Boon begeleidde ons op de piano.  We brachten, onder andere,  enkele nieuwe nummers uit 

de zestiger jaren ten gehore: 
“Aber dich gibt’s nur einmal für 
mich” en “Morning has broken”.  

Het publiek zong de refreinen enthousiast mee. In 
afwisseling met ons stond het koor DES uit Westen-
dorp op de planken. Hun repertoire was minder speci-
fiek dan het onze maar daarom niet minder geslaagd. 
Dank aan allen die dit optreden tot een succes heb-
ben gemaakt! 

Dat verdient een bloemetje! 

Een jaar geleden wilden Trudy Besselink en Bart Grob  de organisatie van  koffie / 
thee / afwas enzovoort voor hun rekening  nemen. Een paar maanden, om te 

proberen. Zonder dat we er iets over hoorden, doen zij dat nog steeds op voortreffeli-
jke wijze. Reden voor een bloemetje en applaus bij de jaarvergadering! 

Agenda 2017 

*Zaterdag 13 mei, tussen 11.00 en 
13.30 uur, zingen we bij de 
Benninckmolen aan de Varsseveld-
seweg, in het kader van de Nation-
ale Molendag. 

 

*Op 16 en 17 september zijn we  
met PR materiaal aanwezig tijdens 
de Slangenburgse Nazomerdagen. 

 

Lustrumfeest 

Op zondag 8 april 2018 vieren we 
ons tienjarig bestaan! Noteer de 

datum nu al! 

 

Wilt u meer weten of FAN worden 
van ons koor: kijk op 

www.landgoedkoor.slangenburg.nl 

Nieuwe leden zijn van harte 
welkom! 

http://www.landgoedkoor.slangenburg.nl


Naoberproat / Een jeugd in de zestiger jaren 

 

Wie van ons kent niet het prachtige kasteel Slangenburg en het bijbehorend 

landgoed. Het kasteel dat al in een document uit 1354 wordt genoemd en in de 

laatste kwart van de zeventiende eeuw zijn huidige vormgeving kreeg door de toen-

malige beroemde generaal Frederik Johan van Baer (1645-1713). Hij maakte een 

glanzende carrière en beschikte over de financiële middelen om het kasteel van 

zijn familie in grote stijl te verbouwen en het bijbehorend landgoed te vergroten. 

 

Van 1945 tot 1952 werd het kasteel door de benedictijnen als klooster gebruikt. 

Ze kregen echter de mogelijkheid 60 hectare van het landgoed te kopen en tussen 

1948 en 1952 werd op dit terrein, grotendeels door de monniken zelf, een klooster in neoromaanse stijl ge-

bouwd. Het klooster, later abdij, werd gewijd aan Sint Willibrord. In 1952 namen de monniken het nieuwe ge-

bouwencomplex in gebruik. Het kasteel wordt sindsdien als gastenverblijf gebruikt. 

 

Hoe was om in die tijd te leven en op te groeien? Eén van onze leden, Bart Grob, weet hier veel over te vertellen, 

hij woonde met zijn broers en zussen in een zgn. “bouwhuis” aan de zijkant van het kasteel. De familie kwam 

daar te wonen omdat vader als timmerman werkzaam was op het kasteel en de abdij.  

 

Hij herinnert zich nog levendig de grote zolder, het schaatsen op de gracht en het leren fietsen binnenshuis, 

want ja er was ruimte! Ruimte was er natuurlijk ook buiten, maar spelen met vriendjes ging alleen maar op de 

zaterdag, door de week moesten die ‘s winters al weer voor donker thuis zijn en donker was het in de Slangen-

burg! Je was blij als je de fietslampjes van vader en moeder weer door de bomen zag schijnen, herinnert Bart 

zich. 

Behalve kattenkwaad uithalen waren er ook verplichtingen zoals elke morgen, voor schooltijd, assisteren bij de 

mis in de kapel van het kasteel en kolen sjouwen naar de kelder van het kasteel. 

 

Buren (naobers) kende je wel maar de boerderijen lagen verspreid over het landgoed. Voor Bart was “Til van het 

Park” zijn tweede huis, hier heeft hij menig uurtje doorgebracht. Er liep destijds nog geen pad langs het kasteel, 

maar geen nood, Bart ging met fiets en al door de kelder van het kasteel om er aan de andere kant weer uit te 

komen, scheelde 3 km! 

In de zomer was het vaak feest, dan kwamen veel familieleden in de Slangenburg logeren en werd het toch al 

volle huis (9 kinderen) nog voller, maar dat was geen probleem voor de moeder van Bart, die zette gewoon nog 

een pan op het fornuis. Er werd veel buiten gespeeld en speurtochten gehouden.  

 

Een verenigingsleven was er niet zozeer in die zestiger jaren, ook niet zoiets als een jaarlijkse kermis. Zijn eerste 

biertje heeft Bart gedronken in herberg “De Wiemelink”, een eeuwenoude pachtboerderij (1775) van het 

landgoed Slangenburg. Dit pand staat nog steeds in de bocht van de Varsseveldseweg maar is geen herberg 

meer. 

 

In de zeventiger jaren is de hele familie verhuisd naar het naburige dorp Gaanderen en kwam er een eind aan 

het wonen op het landgoed Slangenburg waaraan Bart zoveel kleurige herinneringen bewaard. 

  


