
Wisseling van de wacht in het bestuur 

Tijdens de ledenvergadering op 11 februari hebben twee bestuursleden hun taak neergelegd.  

Harry Brugman was sinds 2014 bestuurslid in de functie van vice-voorzitter. Harry heeft veel gedaan voor het 
koor om de onderlinge verbondenheid te waarborgen. Steeds weer kwam hij met originele ideeën voor het uitje 

aan het einde van het seizoen. Hij kwam met het idee om een meezingmiddag te organiseren, in 2016. 

Liesbeth Meij zat sinds 2013 in het bestuur, en sinds 2014 als voorzitter. Aangezien zes jaar de maximale termijn 
is voor het bestuurslidmaatschap, was het voor haar nu einde oefening. Zij dankte de overige bestuursleden voor 
hun steun en inzet en ook de koorleden voor al hun constructieve bijdragen. Zij kijkt terug op zes prachtige koor-

jaren, met leuke optredens en niet te vergeten het spetterende lustrumfeest van 2018. 

Gelukkig zijn we erin geslaagd nieuwe bestuurders te vinden. Jannie Nijland heeft al sinds september 2018 het 
penningmeesterschap overgenomen van Berry Collignon. Met veel verve is zij aan de slag gegaan.                      

Heino Benthem en Joke Bulten zijn unaniem gekozen tot nieuwe bestuursleden.  

Foto vlnr: Henny, Nicolien, Jannie, Liesbeth, Harry 

 

FANS,   BEDANKT ! 
We zijn heel blij dat veel FANS van ons koor nu al hun bijdrage voor 2019 hebben geschonken. We noemen speci-

aal de bedrijven die € 25, - of meer gaven: 

Bruggink Keukens, Hamicon, Holga Techniek, Hunland Export bv, KP Timmerwerken, Maatkamp Kozijnen, Nicole 

Coiffures, Peters Aluminiumbouw, Shoppz.nl, De Vries Projectregie, Autobedrijf Venderbosch.  

We danken ook alle particulieren, die een bedrag hebben geschonken, hartelijk voor 

hun bijdrage. 

Mocht u wel fan zijn van ons koor en heeft u nog niet betaald, het kan nog!  

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL60 RABO 0143 3301 52 tnv  Landgoed-

koor Slangenburg. 

De opbrengst gebruiken wij om optredens en PR te financieren.  

Via onze nieuwsbrief, houden wij u graag op de hoogte van onze activitei-

ten.  

U kunt ook op onze website of FB pagina kijken. 

 

www.landgoedkoor.slangenburg.nl 

http://www.landgoedkoor.slangenburg.nl/
http://www.landgoedkoor.slangenburg.nl/


NAOBERPROAT   PASSOFT  Dienstverleners in ICT 

Al sinds de oprichting van ons koor, in 2008, stelt Passoft Informatie Techniek on-
ze website beschikbaar. Reden genoeg om een keer de schijnwerper op dit bedrijf 
te richten. 

Annelot Bronzewijker is samen met haar vader Ben te Paske eigenaar. Annelot 
vertelt: toen het Landgoedkoor Slangenburg werd opgericht, kwam al snel de be-
hoefte aan een eigen website. In het kader van de Vrienden van de Slangenburg 
en het modern Naoberschap hadden het koor en Passoft elkaar snel gevonden!  

De heer te Paske is in 1985 gestart met Passoft. Bij kantoren, bedrijven, scholen 
en particulieren deed de computer zijn intrede. Wie herinnert zich niet de eerste 
commodores en de floppydisks? Je schreef je eigen programma’s voor je eigen werk. Maar deze kunst was niet 
voor iedereen weggelegd. Dus zag te Paske een gat in de markt. Sindsdien zijn de ontwikkelingen snel gegaan. 
Denk alleen maar aan de komst van internet en het world wide web. Uiteraard is Passoft met zijn tijd meege-
gaan. Nu biedt het bedrijf een heel compleet dienstenpakket aan in het kader van informatietechnologie en tele-
communicatie. Je kunt daarbij denken aan hardware en software, maar ook aan alles wat te maken heeft met 
telefonie. Immers een centrale moet geprogrammeerd worden en aan het internet gekoppeld worden. Op het 
gebied van hardware worden, bijvoorbeeld, veilige cloud-oplossingen geleverd, maar ook is het mogelijk om met 
een eigen server te werken. Wat betreft de software kun je terecht voor het pakket dat het beste bij jouw bedrijf 
past. Ook systeembeheer hoort tot de mogelijkheden. Dat de veiligheid van verbindingen daarbij een heel be-
langrijke factor is moge duidelijk zijn. Immers meer en meer werken mensen vanuit huis of een andere locatie. 
Dit brengt het gesprek op bewaking van de privacy: ook met betrekking tot de AVG en overige wetgeving op het 
gebied van gegevensbescherming geeft Passoft advies. 

Passoft heeft een heel gevarieerd klantenbestand: van midden- en kleinbedrijf tot transport, van accountants- en 
administratiekantoren tot eenmanszaken. Het bedrijf vindt kleinschaligheid, korte lijnen en direct contact met de 
klant essentieel. Om je klant goed van dienst te kunnen zijn, moet je elkaar regelmatig spreken zodat je vertrou-
wen in elkaar kunt opbouwen. 

Wij als Landgoedkoor Slangenburg zijn heel blij met deze vorm van sponsoring en we hopen dat onze relatie met 
Passoft nog lang zal worden voortgezet. 

Agenda: 
 

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

17 juni 2019: afsluiting seizoen 

14 september 2019, ’s middags: optreden bij zorgcentrum Schavenweide, Doetinchem 

Nieuwjaarswandeling 2019 

Met een groot aantal koorleden zijn we het nieuwe jaar sportief begonnen: op 

5 januari we hebben een nieuwjaarswandeling gemaakt door de Slangenburg-

se bossen. Ondanks de druilerige regen viel er veel te genieten in het bos . On-

derweg hebben we, al pratend met deze en gene, de onderlinge contacten 

aardig verstevigd. Om weer op temperatuur te komen hebben we een over-

heerlijke kop soep genuttigd bij Taveerne Edelweiss. Natuurlijk hebben we 

daar het lied Edelweiss ten gehore gebracht, tot verrassing van de mensen die 

ons zo vriendelijk te eten en te drinken brachten! 


