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De twintigste nieuwsbrief! 
 

Tien jaar is het Landgoedkoor Slangenburg en elk jaar hebben wij u twee nieuwsbrieven aangeboden. Daar zijn 
we trots op! Dank aan allen die hebben bijgedragen met foto’s, verhalen, quotes. Dank ook aan Lidwien, die 
trouw zorgt voor een mooie opmaak. En aan alle koorleden die de nieuwsbrief onvermoeibaar rondbrengen. We 
kijken terug op een geslaagd lustrumjaar. Wellicht heeft u een schilderij aan de muur hangen, dat u gewonnen 
heeft bij de loterij tijdens het lustrumfeest, of draagt u een sieraad dat u te danken heeft aan dezelfde gelegen-
heid. Wist u dat al deze mooie prijzen gemaakt zijn door Margriet, één van onze koorleden, en dat zij ze belange-
loos ter beschikking heeft gesteld?  Zo dragen alle leden op hun eigen manier hun steentje bij aan ons levendige 

en gezellige koor. Als we iets bijzon-
ders nodig hebben , aarzelt  geen 
koorlid  om familie of bekenden in te 
schakelen, zoals bijvoorbeeld de foto-
graaf. Dank ook aan alle fans en spon-
soren voor hun bijdrage in 2018. Ve-
len hebben extra in de buidel getast, 
zodat we een spetterend lustrumfeest 
hadden.  Vol enthousiasme gaan we 
het tweede decennium in! 

Onze nieuwe dirigente: Marjo Harmsen 

 
Met ingang van het seizoen 2018 / 2019 is Marjo Harmsen onze dirigente. Wij zijn 
heel blij met Marjo, want zij dirigeert ons met veel enthousiasme en humor! 

Zingen is voor Marjo een passie. Zelf zingt ze al haar hele leven in koren en als soliste. 
Ze heeft gestudeerd aan de ”Schumann Akademie” in Zwolle en heeft zangles gevolgd 
bij Elena Vink. Tot op heden volgt ze nog regelmatig masterclasses. 

In Doetinchem kennen we Marjo, onder andere, van Duo Amoroso, het kwartet Let us 
Wander, de band Lads’n Lassies. Deze band won in september 2018 de publieksprijs 
van Amphion Open. Ook wordt zij regelmatig gevraagd als soliste bij diverse projec-
ten. 

Marjo heeft tot voor kort het koor Liberate uit Gaanderen gedirigeerd. Thans is zij diri-
gente van Cantadoe en dus van het Landgoedkoor Slangenburg. 

Optreden Wamelinkof Winterswijk 
In de vroege avond van 27 september reden zeven auto’s met koorleden naar Winterswijk. We waren uitgeno-

digd om een muzikale avond te verzorgen in de Wamelinkhof. Ons enthousiasme werkte aanstekelijk: het publiek 
zong vrolijk mee met Bye, bye love, Sophietje, Ganz in Weiss, enzovoort. Voor onze nieuwe dirigente Marjo 

Harmsen was het de vuurdoop. Zij heeft zich fantastisch van haar taak gekweten! Natuurlijk met hulp van Nicoli-
en van der Boon aan de piano. Heel bijzonder was de bijdrage van Harry Brugman. Tot groot vermaak van ieder-
een vertelde hij, in het Achterhoeks, over Winterswijk in de jaren 60. De grote stad met de tien satellietdorpen, 

aan de grens, waar smokkelaars de weg en de smokkeltruukjes wisten! 



NAOBERPROAT       De Jaren 60  in de Slangenburg   (vervolg) 

In onze Nieuwsbrieven 17 en 18 vertelden koorleden over het leven in de Slangenburg, in de zestiger jaren. Hier 
het vervolg van het verhaal van Annie Kreeftenberg. 

Met haar trouwen ging Annie wonen op de boerderij van haar schoonouders. Natuurlijk werd ze wel snel in de 
familie opgenomen. Er kwamen vier kinderen die ook hun aandacht opeisten. Om met meerdere generaties op 
één plek te wonen had en heeft nog steeds wel zo z’n voordelen. Je deelt veel met elkaar, er is altijd iemand 
thuis voor de kinderen. En je kunt voor bejaarde ouders zorgen. Het woord “mantelzorg” was nog niet uitgevon-
den, maar het gebeurde wel op een heel natuurlijke wijze. 

En de positie van de vrouw? De vrouw was van alle markten thuis: zij run-
de het huishouden en zorgde voor de kinderen, maar ze hielp ook op de 
boerderij. Dat kon heel praktisch werk zijn, maar van haar werd ook ver-
wacht dat zij goed kon rekenen. Bijvoorbeeld, zij bepaalde welke posten in 
het huishoudboekje werden genoteerd en wat op de zakelijke staat van 
uitgaven werd geboekt. 

Naast je familie was het ook belangrijk om een goede band te hebben met 
de mensen die om je heen wonen. Je hielp elkaar bij leed en vierde feest-
jes met elkaar. Is het Achterhoekse Noaberschap niet spreekwoordelijk in 
de rest van Nederland? Er is wel veel van verdwenen, en in sommige situa-
ties is dat maar goed ook. Bijvoorbeeld, als iemand overleed, ging de ene 
buurman naar de gemeente, de ander naar de kerk om de uitvaart te re-
gelen, de derde naar de begraafplaats. Het was een heel gedoe om alles 
op tijd voor elkaar te krijgen. Maar goed dat dit nu allemaal in één hand is 

bij de professionele begrafenisondernemer. En witte roosjes maken bij een huwelijk of huwelijksjubileum? Het 
gebeurt nog wel, gezellig met z’n allen om de tafel roosjes vouwen. Maar toch niet meer zoveel als vroeger. 

Tja, er is de afgelopen zestig jaar veel veranderd. Enerzijds is het makkelijker geworden, met alle mechanisatie 
die veel werk uit handen neemt. Anderzijds moet de boer zich nu door een woud van regels werken. Wat blijft, is 
de liefde voor de dieren en het groen en de betrokkenheid bij elkaar. 

PETANQUE 

Op 25 juni hebben we het seizoen afgesloten met zuidelijk samen-
spel. Met de hele groep zijn we naar de Petanqueclub Doetinchem 
geweest. Daar hebben we eerst een lunch gehad, lekkere broodjes 
met koffie/thee. Daarna hebben we onder een Zuid-Frans stralende 
zon Petanque gespeeld. We hadden een leuke, goede instructeur. 
Iedereen had er veel plezier in en ook de concurrentiestrijd was op 
een leuke manier aanwezig. Daarna hebben we de middag afgesloten 
met een drankje en een hapje. Wist u dat het woord Petanque af-
komstig van het Provençaals pé (voet) en tanco (stutpaal): als je 
gooit, staan je voeten bij elkaar als een stutpaal!  


