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Landgoedkoor Slangenburg bestaat 10 jaar! 

In april 2018 bestaat het Landgoedkoor Slangenburg 10 jaar en dat gaan we vieren! 

Noteer nu al de datum van 8 april 2018, ’s middags van 14.00 – 17.00 uur, bij Het Onland.  

Daar hield het koor, in 2008, z’n eerste repetities. Later vond de verhuizing plaats naar de zaal van de Slangenburgkerk en 

daar repeteren we nu nog steeds. Gelukkig bieden de jaren zestig van de vorige eeuw een schier onuitputtelijke bron van 

liedjes, die voor ons geschikt zijn om te zingen. Voor de meesten van ons geeft het nog altijd een warme herinnering aan 

onze jonge jaren. De voorbereidingen voor het lustrumfeest zijn in volle gang. We verklappen natuurlijk niets over het pro-

gramma, maar zeker is dat het een vrolijke middag wordt met veel muziek! 

Seizoensafsluiting 2016- 2017 

Zoals de traditie het wil wordt ieder jaar voor de vakantie ,zeg maar eind juni het 

seizoen afgesloten met een activiteit of een uitje met en voor het hele KOOR. 

De bestemming was nog even een verrassing, dus werd er afgesproken om 13.00 uur 

bij het Slangenburgse kerkje. Door wegwerkzaamheden en omleidingen was niet 

iedereen op tijd aanwezig. We vertrokken daardoor 3 kwartier te laat naar de ge-

plande bestemming... het oppas-adres van Joop en Ine Bussink in Toldijk. Het was 

mooi weer, dus op een zonovergoten terras werd daar genoten van een uitgebreide 

lunch. Om 14.00 uur was er afgesproken in het ACHTERHOEKS PLANETARIUM... voor de meesten onder ons een onbekend 

iets. Onze Bart Grob had al uitgevogeld waar “de reis”naar toe zou gaan en hij is vooruit  

gegaan om te zeggen dat we er aan komen en ze zich maar niet ongerust moesten maken! 

Het werd een prachtige, leerzame en gezellige middag. 

Zingen bij de Benninkmolen: 13 mei 2017 

Op zaterdag 13 mei was het Nationale Molendag. Voor het 

Landgoedkoor Slangenburg een mooie gelegenheid om van 

zich te laten horen! 

We stonden buiten, onder de trans. We hebben drie maal een 

half uur gezongen. Vanzelfsprekend ons repertoire uit de jaren 

’60, met wat nieuwe nummers zoals “De mallemolen” en 

“Aber dich”,  voor de gelegenheid afgewisseld met 

“molenkrakers”: “Daar bij die molen” en “ik hou van Holland… 

daar waar die molens draaien in hun forse kracht….”. Het weer 

werkte gelukkig goed mee. Mensen die wat bij de molen kwa-

men kopen, automobilisten en fietsers die bleven luisteren, een paar dat zelfs spontaan de tango danste op “Tanze mit mir 

in den Morgen”: ook het publiek werkte mee aan de ontspannen sfeer. Voor herhaling vatbaar! 



 

NAOBERPROAT       De Jaren 60  in de Slangenburg 

Het Landgoedkoor Slangenburg zingt liedjes uit de jaren zestig. Een stukje nostalgie, herinneringen aan onze jeugd… hoe 

leefde men in die tijd? Voor deze aflevering vroegen we dat aan Annie Kreeftenberg. Zij is één van de koorleden van het 

eerste uur en slaat geen repetitie over. Sinds 1961 woont Annie in de Slangenburg. Eigenlijk komt ze uit Sinderen, waar ze 

haar jeugd heeft doorgebracht op de boerderij van haar ouders. “Boer zoekt vrouw” was in die tijd helemaal niet nodig: 

Annie en haar man Wim leerden elkaar kennen op één van de veelvuldige dansavonden in de streek. En zo bracht de liefde 

haar naar Doetinchem. Het boerenbedrijf was haar dus niet vreemd! Zij kon met alles helpen op de boerderij en dat deed 

zij ook graag. Vroeger, met aardrijkskunde op school, leerden we dat in de Achterhoek vooral het gemengd bedrijf voork-

wam,  en dat was bij Annie en Wim ook zo: acht koeien, varkens, kip-

pen, wat koren…. . De varkens werden al snel vervangen door mest-

varkens, dan hoefde je niet steeds voor de biggen te zorgen en dat 

gaf dus minder werk. Later zijn ze helemaal weggegaan, want ze pro-

duceerden nogal wat stoffen die te veel op de longen werkten. Van 

lieverlee ging het koren er ook uit, want het landbouwbeleid in Ned-

erland was er op gericht dat de boer zich op één tak richtte. Dat wer-

den dus de koeien. Nu, in 2017, wordt de boerderij voortgezet door 

hun zoon. En wat is er veel veranderd. Vroeger werd met de hand 

gemolken, Annie kan het nog altijd. Later met machines. Dat was 

veel efficiënter. Het werkpaard kon niet meer vervangen worden, 

want er werden geen werkpaarden meer gefokt. De tractor kwam ervoor in de plaats. Hoe gemechaniseerd ook, op de 

boerderij van Annie en Wim blijft de liefde voor het dier bovenaan staan: van elke koe wil je weten hoe het met haar gaat, 

of ze gezond is, of ze schoon is, of ze zich wel voelt: want alleen dan kan ze optimaal melk leveren. De boerderij ligt natuur-

lijk redelijk afgelegen, in het buitengebied tussen andere boerderijen. In de jaren ’60 hadden nog lang niet alle gezinnen 

een auto. Als je met de baby naar het consultatiebureau moest, was dat een hele reis. Om één uur kwam een busje je af-

halen en zette je af bij het bureau in Doetinchem. Het busje zorgde vervolgens voor het vervoer van de schoolkinderen. Als 

dat was gebeurd, werd je om vijf uur weer opgehaald. Voor een kort bezoekje aan het bureau was je dus de hele middag 

onderweg, met een baby op de arm. Wordt vervolgd….. 

FANS,   BEDANKT ! 

We zijn heel blij dat veel FANS van ons koor in 2017 ruimhartig aan onze financiële mid-

delen hebben bijgedragen. Met elkaar schonken jullie ons ruim € 900,-! We noemen spe-

ciaal de bedrijven die € 25, - of meer gaven: Baldenhofer woninginrichting, Bosboom Hove-

niers, Bruggink Keukens, Evers bloemenboetiek, Restaurant van Hal, de Heidesmid, Holga 

Metaaltechniek, Hunland export BV, Legters Bloemisterij, Maatkamp Kozijnen, Nicole Coif-

fures, Zalencentrum Nijhof, Peters Aluminiumbouw, Raadgeep en Berrevoets, boekhandel Rutgers, Slotboom Tweewiel-

ers, Restaurant Smoks, de Vries Projectregie. We bedanken ook alle particulieren voor hun royale bijdrage. 

Het geld hebben we apart gezet om de kosten van ons 10-jarig bestaan te dekken. Dat gebeurt in 2018, dus we komen 

graag nog een keer bij u terug en we hopen u te verwelkomen op ons jubileumfeest! 

Wilt u meer weten van ons koor, zie www.landgoedkoor.slangenburg.nl. 

Nieuwe leden zijn van harte welkom! 


