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Agenda 

27 september 2018, 20.00 uur: optreden bij de Wamelinkhof, Winterswijk. 

28 mei 2019, 14.45 uur: optreden bij zorgcentrum Cronemate, Doetinchem. 

Tien jaar Landgoedkoor Slangenburg ! 
Op 1 april 2018 bestond het Landgoedkoor Slangenburg 10 jaar. We hebben dit uitbundig gevierd op 8 april, met een  jubil-

eumoptreden in het Onland. De lustrumcommissie heeft heel wat werk verzet: plannen maken, reclamemateriaal ver-
zorgen, corsages en zaalversiering maken. De muziekcommissie had een programma samengesteld waarin liedjes terug te 

vinden waren uit de begintijd van het koor, uit de periode van het  

eerste lustrum en uit de laatste drie jaar.  

Dankzij de bijdragen van veel sponsors konden we er een mooi feest 
van maken.  Om de gasten welkom te heten speelde Gerard Thuis op 

zijn accordeon. Blaaskwintet ’t Kopertje, bestaande uit Jan Hulshof, Inga 
Breur, Wim den Otter, Gerrit van der Heide en Sander Waamelink  

heeft ons bij een aantal liedjes begeleid.  

In enkele intermezzo’s namen zij het publiek mee op een muzikale reis 
door de tijd. Wij zongen onder de enthousiaste leiding van onze vaste 
dirigente, Cindy Gregoor en Nicolien van der Boon begeleidde, zoals 

gewoonlijk, op de piano. Maar bij “Zwei kleine Italiëner” hebben zij de 
rollen omgekeerd!  Harry Brugman vertelde bijzonderheden over de 

liedjes. 

De zaal was overvol en de zon deed de rest!  Het was een heel ontspan-
nen middag, waar we met veel plezier hebben gezongen en het publiek enthousiast meezong. Na het optreden was het 
heerlijk borrelen in de zon. Tot slot genoten we van een overheerlijk buffet, verzorgd door de keuken van het Onland. 

Op naar het volgende jubileum! Voor meer foto’s,  www.landgoedkoor.slangenburg.nl het fotoalbum onder “tien jaar 
Landgoedkoor”. 

 

http://www.landgoedkoor.slangenburg.nl


Afscheid dirigent Cindy Gregoor 

Bij ons lustrumoptreden op 8 april 2018 was het zover: de laatste keer dat Cindy 
Gregoor ons dirigeerde. En dat deed ze met heel veel enthousiasme! Ze heeft 
besloten om meer tijd aan haar solocarrière te gaan besteden en dan moet je 
keuzes maken. Helaas voor ons. In de vier jaar dat Cindy het Landgoedkoor heeft 
gedirigeerd hebben we veel van haar geleerd. We vinden het dan ook jammer dat ze 
ons verlaat. Tijdens het etentje na het optreden hebben we Cindy toegesproken en 
toegezongen. Als cadeautje gaven we haar een keramiek voorwerp: zangers die op 
een rots zitten. Het object is gemaakt door mensen die bij Elver werken, een organi-
satie die werkt met gehandicapten. 

Het stokje  is met ingang van de eerstvolgende repetitie overgenomen door Anna Marie Krijgsman. 

Optreden Schavenweide, Cronemate en de Zonnekamp 

Het jaar 2018 zijn we goed begonnen met drie optredens in Schavenweide 
(16 januari), Cronemate (27 februari) en de Zonnekamp (13 maart). In elk 
zorgcentrum trokken we een volle zaal. Onder het genot van een kop thee, 
koffie of een drankje luisterde het publiek naar onze liedjes. Of zongen ze 
enthousiast mee, want veel van onze nummers kenden ze: natuurlijk Tanzen 
mit mir in den Morgen, Obladi, oblada, Bye bye love, Zomer in Zeeland… 
Sommigen 

durfden zelfs een tweede stem mee te zingen en zouden 
zo lid willen worden. Harry Brugman presenteerde de 
liedjes. Cindy Gregoor dirigeerde, en nam zoals ge-
woonlijk het publiek enthousiast mee. Nicolien van der 
Boon begeleidde ons voortreffelijk op de piano. 

We kijken terug op drie geslaagde middagen. 

SPONSORS EN FANS, VAN HARTE BEDANKT! 
Dankzij uw bijdrage konden wij een mooi optreden voor ons tienjarig jubileum verzorgen. 

 
 


