
Seizoenafsluiting 2019 
 
Op maandag 17 juni zijn we naar museum Nostalgia in Sinderen geweest. 
Dit museum is ooit als hobby begonnen door Narda  Laar. 
Ze verzamelde oude  spulletjes uit de jaren 50, 60 en 70 
Af en toe kwam er iemand kijken en vertelde ze over haar hobby. 
De verzameling groeide en ze besloot om er een museum van te maken en  
aan publiek te laten zien. Op afspraak kan een groep komen kijken. 
In de grote schuur stond ongelooflijk veel materiaal  en het was een feest van herkenning. 
Bij een kopje koffie of thee met heerlijk zelf gebakken taart vertelde Narda over haar pas-
sie. 
Ook liet ze enkele voorwerpen rondgaan en we moesten raden waar het voor diende. 
Ze vertelde er een mooi verhaal bij. 
Daarna was er tijd om het museum te bekijken. 
Van poppen, potten en pannen, servies , speelgoed  tot bruidsjurken, te veel om op te 
noemen. 
Ook buiten waren oude kinderwagens te bewonderen. 
Tijdens het rondkijken kwamen de verhalen los, iedereen had wel iets herkenbaars en er 
een herinnering aan. 
Ook  werd er  nog mee gezongen bij een oude plaat op een pick-up. 
Aan het eind was er een glaasje en wat lekkers  van Jannie omdat ze die dag jarig was. 
Kortom, het was een geslaagd uitje ! 

Even voorstellen: het nieuwe bestuur 
 

Het afgelopen jaar zijn enkele nieuwe bestuursleden in functie getreden. Jannie Nijland als penningmeester, Joke 
Bulten en Wim Meijer als lid. Nicolien van den Boon en Henny Roosenburg zijn al langer in het bestuur. Een 

mooie gelegenheid om  enkele nieuwe bestuurders in deze nieuwsbrief voor te stellen. 

Jannie is inmiddels twee jaar lid van het Landgoedkoor. 
In het verleden heeft zij een workshop gevolgd  bij een 
barbershop koor. Vervolgens werd een koor in Does-
burg opgericht. Daar heeft zij anderhalf jaar gezongen: 
gospels, pop, eigentijdse liedjes. Ook heeft zij daar de 
PR verzorgd. Maar de repetities waren ’s avonds en het 
was een stuk rijden er naar toe. Via de Slangenburgse 
Nazomerdagen heeft Jannie kennis gemaakt met het 
Landgoedkoor. In de eigen woonplaats, repetities over-
dag, liedjes uit de jaren zestig: wat wil een mens nog 
meer!  
Behalve zingen speelt Jannie ook graag toneel. Samen 
met Marian vormt ze het theaterduo “Theater Mari-
Jann” . Ze maken samen theatervoorstellingen, waar-
mee ze veel optreden in verzorgingstehuizen. Veelal 
gaat het over dingen van vroeger. Het zingen komt haar 
daarbij goed van pas: de liedjes uit de oude doos vallen 
goed in smaak bij haar publiek.  
Sinds ruim een jaar heeft Jannie een belangrijke taak in 
het bestuur: zij is de penningmeester. Dat is een taak 
waar je wel constant mee bezig bent. En reken maar dat 
zij er goed op toeziet dat de kas op orde is! 
Voor Jannie is het belangrijk dat de mensen plezier hou-
den in het zingen. Daarom vind ze het prettig dat de diri-
gent ingaat op de wensen van het bestuur, zoals nieuwe 
liedjes instuderen voor de pauze en lekker bekende din-
gen zingen na de pauze. 

Joke Bulten is ruim een jaar lid van het Landgoed-
koor. En ze was meteen bereid de handen uit de 
mouwen te steken voor het bestuur. Ze heeft op 
dat gebied een ruime ervaring, want ze is 18 jaar 
secretaris geweest van een gymnastiekvereniging. 
Ook is ze bestuurder geweest bij een kegelclub. 
Daarnaast heeft ze in de ouderraad van de school 
van haar kinderen gezeten.  
Joke heeft veel gevoel voor ritme en ze kan goed 
tellen, want ze heeft veel ritmische gymnastiekles 
gegeven. Dat komt haar nu goed van pas bij het 
zingen! 
Joke hecht er aan dat mensen plezier hebben in 
het zingen en graag naar het Landgoedkoor blijven 
komen. Daarom is een belangrijke taak van het be-
stuur om goed met de dirigent af te stemmen wel-
ke muziekarrangementen zingbaar zijn voor ons. 



TV - DEBUUT 
 
Op 9 augustus jl heeft het Landgoedkoor haar tv-debuut ge-
maakt. Het koor was uitgenodigd om mee te doen aan de opna-
mes van “Zomer in Gelderland”, in Ijzevoorde. Die kans lieten 
we natuurlijk niet aan onze neus voorbij gaan! Het dorpje Ijze-
voorde presenteerde zich fantastisch met de Pokkershutte. En 
dan te weten dat de 50 inwoners van het buurtschap het voor 
elkaar hebben gekregen om een publiek van 770 mensen op de 
been te brengen! Petje af! Met de opdrachten die er waren 
heeft Ijzevoorde een mooi bedrag verdiend, bestemd voor de 
renovatie van de toiletgroep van de Pokkershutte. Wij waren 
vereerd dat we als Landgoedkoor mee mochten lopen in de pa-
rade en van ons mochten laten horen voor de camera! 

Het bestuur van het Landgoedkoor Slangenburg wenst u 

prettige feestdagen en een voorspoedig nieuw jaar 

Agenda 2020: 
 

13 januari: nieuwjaarsaktiviteit, alleen voor leden 
11 april, ochtend: optreden in De Wingerd, De Bongerd 4, Doetinchem 

24 mei, middag: Doetinchems Korenfestival, in het kader van 75 jaar vrijheid 

Rabobank Clubkascampagne 
 

In 2019 heeft het Landgoedkoor meegedaan aan de Rabobank Clubkascampagne. 
Dat heeft ons het mooie bedrag van  130,- opgeleverd. Hartelijk dank aan allen die 

op het Landgoedkoor hebben gestemd! 

11 april 2020: optreden in de Wingerd 
 
In de Wingerd vindt elke maand een koffieconcert plaats op zaterdagochtend. Op 11 april is 
het Landgoedkoor Slangenburg uitgenodigd daar op te treden. Het concert begint om 10.30 
uur en duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis. 
Het adres is: de Bongerd 4, Doetinchem. 

Optreden in Croonemate en Schavenweide 

 

In mei 2019 hebben we opgetreden in Croonemate. We hebben wat meer Hollandse liedjes gezon-
gen omdat de Engelse taal voor vele luisteraars wel wat bezwaarlijk is. 

Harry Brugman heeft alle liedjes weer aan elkaar gepraat. Het publiek reageerde enthousiast. 
Ook in Schavenweide hebben we in september opgetreden. Daar hadden we ook een enthousiast 

publiek. We hopen er weer terug te mogen komen. 


