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Woord van de redactie 
 
Door de vele druktes omtrent onze nieuwe website zou deze nieuwsbrief er bijna bij inschieten. Voor de jarigen van 
november is het helaas wel mosterd na de maaltijd. Vanaf deze plaats alsnog onze hartelijke felicitaties. 
 

Jolande Jansen, (gastvrouw), Riky Menke, (erelid), Rudy Wieskamp, (HPT) 
Marjel Wormskamp, Everhard Bus, (HPT), Miriam Köster 

 
 
Met veel plezier kijk ik terug op ons 
herfstconcert 23 oktober jongstleden met onze 
gaste; Janthe Schepers.  
Singer-songwriter puur natuur. Wat een 
prachtige stem, een genot om naar te luisteren 
samen met de pianoklanken die zij tevoorschijn 
toverde. 
Grootgebracht met muziek en ook een aantal 
jaren lid geweest van destijds  kinderkoor “de 
Vrolijke Nootjes”. 
 
Nadat in 2012 het kinderkoor in Etten ter ziele 
ging kunnen we op 17 december weer genieten 
van ditmaal een gelegenheidskinderkoor en 
laten we hopen dat het hier niet bij blijft. Etten 
zonder een kinderkoor is een groot gemis. 
 
In de decembermaand zijn er weer vele concerten te bezoeken, voor elk wat wils. Een selectie hieruit; 
 
10 dec. kerstconcert door mannenkoor Arti Sacrum, Terborg 
11 dec. Weihnachtsoratorium van Bach door het Bachkoor, Doetinchem 
17 dec. kerstconcert Con Brio en EMK, gastzangers en kinderkoor, Etten 
18 dec. kerstconcert Oost Ned. Kamerkoor en de Ulftse Nachtegalen, Silvolde 
 

 
Mede namens de redactieleden; Addy, Wilma, Anita en Yvonne, 

 Sfeervolle Kerstdagen, een goede jaarwisseling en 
Een Gelukkig en Muzikaal Nieuwjaar 

 
        Marion 
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Woord van de voorzitter 
 
Het jaar 2016 nadert al weer met rasse  schreden haar einde. Wij zijn na de vakantie volop in concert/optredenmodus 

gebleven: de kermis, het herfstconcert en direct al weer aansluitend het kerstproject. 

We hebben een prachtig herfstconcert gegeven in de Oude Kerk. De foto’s die voorafgaande aan het concert zijn 

gemaakt worden bij de presentatie van de nieuwe website getoond. Het duurt niet lang meer voor de website online 

komt. Spannend hoe die er uitziet en hoe alles werkt. Het is een hele klus om een nieuwe website te bouwen en in te 

vullen tot tevredenheid van de commissie.  

Direct daarna met het kerstproject aan de gang . Het doel van Con Brio en Ettens Mannen Koor is om een fantastisch 

kerstconcert neer te zetten als onvergetelijke ervaring in een adembenemende kerk. Wij startten op 29 oktober 

tijdens de openingsdag van het gezamenlijk kerstproject met 21 gastzangers. We hebben we een mooi staaltje 

organisatie geleverd met z’n allen. Het werd een soepel verlopende dag waarmee al een brede basis voor het 

gezamenlijk repertoire werd gelegd. Ik werd er blij van.   

Nu zijn we in de tussentijd tot kerst weer met een heel groot koor voor Con Brio begrippen van de laatste jaren. 

Heerlijk.  Langzamerhand worden de namen bij de gezichten van de gastzangers 

herkend. Hopelijk andersom ook. Mooi repertoire hebben we te oefenen. 

Verwachtingsvol leef ik naar dit kerstconcert toe.   

Heel leuk is wel dat Nick met een groep van 20 kinderen het GEKKK Gelegenheid 

Ettens KerstKinderKoor groepje vormt. Het is een drukte van belang tijdens die 

repetities. Nick: ‘Het zijn echt geen engeltjes allemaal hoor’.  Ik zou zeggen: ‘Zo klein, 

zo groot’. Zo is het met ons ook! 

 

Het bestuur is  direct na de opstart van het  kerstproject al weer  het volgende  aan het  

bedenken.  Besturen is vooruitzien. In 2018 bestaat Vrouwenkoor Con Brio 60 jaar. Een jubileumjaar waar we ons weer 

met iets speciaals gaan presenteren. De input aan muziekvoorkeuren van de leden  en de brainstorm tijdens het 

uitstapje bij Nick en Jeanet in de tuin vormt voor de projectcommissie een opstart om een mooie invulling te gaan 

ontwikkelen. Begin van 2017 wordt  dat het speerpunt. 

Op zondag 5 februari 2017 hebben we de contactmiddag gepland. Noteer deze datum alvast in je agenda zodat we 

met z’n allen een gezellige en vrolijke middag hebben. 

Als ik dit nu zo schrijf bedenk ik me dat bovengenoemde punten precies de speerpunten zijn van ons koor. Hard 
werken als koor voor een goede prestatie en ook een gezelligheidsfactor met aandacht voor de persoon.  
Ik hou hier van. 
Heb het goed deze laatste tijd van het jaar. 

Dorien  

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Muziek is de beste manier 

die we hebben om de tijd 

door te brengen 

W.H. Auden 
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Woord van de dirigent 

 
Kerstconcert krijgt vorm 
 
Na een  heel succesvol herfstconcert, zijn we nu druk met de voorbereiding op ons kerstproject. Con Brio heeft er een 
aanzienlijk aantal zangeressen bij die trouw op de repetities komen. Na de eerste repetitie op zaterdag eind oktober 
stond een en ander nog in de grondverf. Een paar repetities verder zingen de meeste projectleden hun partij al uit 
volle borst mee.  In principe zijn de extra zangers uitgenodigd voor een drietal nummers, maar we geven nu ook de 
kans om het gehele repertoire mee te zingen. Gaaf dat de meesten daar op in zijn gegaan. Con Brio krijgt met kerst 
dus aardig wat versterking. 
 

Het valt op dat de meeste mensen beter gaan zingen wanneer de 
groep wat groter is. Veel mensen voelen zich dan toch een stukje 
zekerder. Zangers kennen dat wel van de stemtesten. Wanneer je in je 
eentje moet zingen is de bravoure vaak ver te zoeken. Met een paar 
andere stemmen om je heen lukt het vaak een stuk beter. Zo zullen 
ook de projectzangeressen hebben gemekt dat het zingen in een koor 
misschien gemakkelijker is dan men dacht. Al kost hoog zingen 
natuurlijk altijd extra moeite, dat zijn we toch niet gewend. Hopelijk 
vindt iedereen het ook leuk en kan Con Brio na het kerstconcert een 
paar nieuwe leden begroeten. 
 
Straks gaan we ook weer samen repeteren met de mannen en dat 

maakt het weer anders en nog mooier. In het concert zingt ook nog een kersvers kinderkoortje mee, daar zal iedereen 
ook benieuwd naar zijn. Ikzelf misschien nog het meest. De woensdagmiddag is inmiddels een terugkerend 'uitje'. 
Mijn bewondering voor lagere schoolleerkrachten is aanzienlijk gestegen. Zelf ben ik nog niet helemaal aan de 
dynamiek van een groep kinderen gewend, zo leer je steeds weer bij. Mooi dat er zoveel animo voor is en na kerst 
gaan we proberen van dit koor een blijvertje te maken. 
Eerst concentreren we ons echter op het kerstproject en dat belooft van alle kanten een prachtige belevenis te 
worden. 
 
Nick 

 

Abacadabra???? 
 
D323 M3D3D3L1NG L44T J3 213N TOT W3LK3 GROT3 PR35T4T135 ON23 H3R53N5N 1N 5T44T 21JN. 
1N H3T 83G1N W45 H3T 23K3R NOG MO31L1JK D323 T3K5T T3 L323N, M44R NU K4N J3 H3T W44R5CH1JNL1JK 4L 
W4T 5N3LL3R. 
L323N 2OND3R J3 3CHT 1N T3 5P4NN3N. 
D4T KOMT DOOR H3T 3NORM34 L33RV3RMOG3N V4N ON23 H3R53N5. 
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Interview met …..Toos Landewers 

We maken nader kennis met Toos in de pauze van de 

koorrepetitie. Toos vertelt ons dat ze haar hele leven al graag 

zingt maar dat zingen in een koor er nooit van gekomen is tot 

ongeveer 15 jaar geleden. Samen met een aantal vrienden 

hebben ze een koor samengesteld. Met veel plezier zongen ze 

altijd tot de “klad” er in kwam. Daarna werd Toos lid van het 

Wehls Gemengd Koor. Ook haar man zingt hier dus dat is 

gezellig.  

In de Houtkamphal in Doetinchem zag zij destijds de uitvoering 

van de Carmina Burana door EMK en Con Brio en was daarvan 

zo onder de indruk dat ze tegen de zus van Wilhelmien Reijers 

zei: als dat nog een keer gebeurt dan moet je me waarschuwen 

want dan wil ik wel graag meezingen. Nou zo gezegd, zo gedaan: in februari was ze van de partij in schouwburg 

Amphion als gastzangeres van Con Brio. En daarna is Toos niet meer weggegaan. Ze zingt met veel plezier bij de 1e 

alten. Ze geniet van de sfeer bij Con Brio en vindt het ook leuk om samen ergens naar toe te werken. 

Toos woont in Doetinchem en werkt als lerares Duits 3 dagen per week op het Rietveld lyceum. Dat kan nog wel eens 

van pas komen bij de uitspraak van Duitse liederen! Ze is 62 jaar en getrouwd en heeft 

2 volwassen zonen die niet meer thuis wonen. 

Haar hobby’s zijn: tennissen, lezen en puzzelen doet ze ook graag. 

Ze vindt het jammer dat ze nooit een instrument heeft leren bespelen. Maar wie weet 

komt het er nog eens van! 

O ja, Toos zingt ook nog 1x per maand bij het Elver (was Fatima) koor tijdens een 

kerkdienst of andere gelegenheid. 

 

Nou Toos, leuk dat je ons zoveel over jezelf verteld hebt en we wensen je nog veel zangplezier bij Con Brio. 

 

Dank je wel,  

Wilma en Addy 
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Route fietstocht Con Brio woensdag 8 juli 2016 - afsluiting seizoen door Mayke en Maartje 
 

 Ga linksaf de Zeddamseweg op 

 Vervolg Ettenseweg en sla rechtsaf, de hoofdstraat in 

 Sla rechtsaf de Haagjeslaan in  
 Einde van de weg linksaf en weg vervolgen (Gravenpad) 

 Ga rechtsaf, de Paasberglaan en sla na ongeveer 500 meter linksaf 

 Volg het zandpaadje 

 Aan het einde rechts aan houden, de verharde weg volgen 

 Ga de eerste weg links, Bergweg   

 Aan het einde van de weg linksaf slaan, het fietspad op 

 Ga bij het zebrapad rechtsaf het paadje in 

 Steek aan het einde van het pad de weg over en volg het fietspad 

 Hou de weg naar rechts aan, Varsseveldseweg   

 Sla linksaf, Voorbroek op 

 Ga met de bocht mee en vervolg de weg 

 Sla linksaf de Akkermansweg op, meteen weer links en 
vervolg het pad 

 Ga iets verderop links het grindpad in 

 Ga bij het eerstvolgende pad linksaf en vervolg de weg 

 Sla linksaf, de Kerkstraat in.   

 Pauze op nr: 191 
 

 Ga rechtsaf (Kerkstraat) en vervolg de weg 

 Ga linksaf richting Bloemenweg 

 Sla rechtsaf (Warnersstraat) 

 Steek de weg over, het zandpad in (Hogeweg) 

 Vervolg nu het pad 

 Ga bij het huis aan de linkerkant (nr.77) rechtsaf 

 Sla bij het eerste weggetje linksaf en ga alsmaar rechtdoor 

 Ga aan het einde rechtsaf de Hulleweg op 

 Ga aan het einde van de Hulleweg linksaf de Ooijmanlaan in (zandpad) 

 Ga op de kruising in het bos, bij de borden van de trein, rechtsaf de Wrangelaan in 

 Vervolg het pad, door de tunnel....Na 50 meter pauze... 
 

 Ga rechtsaf, meteen weer linksaf en vervolg de weg 

 Ga bij de T-splitsing linksaf (Dennenweg) 

 Ga over het spoor de 1e weg links. 

 Vervolg de weg (Asterstraat) 

 Ga met de bocht mee 

 Sla linksaf (Paardenbloemstraat), ga meteen rechts, links, 
rechts en aan het einde van de weg links 

 Vervolg de weg tot aan het kruispunt 

 Steek de weg over en sla linksaf 

 Volg het fietspad richting Gaanderen 

 Ga rechtsaf, de Nieuwe Sluisweg in 

 Ga na de rode paaltjes rechtsaf, het fietspad op 

 Vervolg de weg 

 Ga aan het einde van het pad linksaf tot aan het grote kruispunt 

 Sla rechtsaf en steek de weg over 

 Ga nu rechtsaf. 

 Tel de bomen aan de rechterkant.  

 Na 66 bomen is de eindbestemming bereikt!!!   
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  Onderstaande foto en tekst is gemaakt door Bart Stevens 
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Interview met Trudy Leuverink – Eijkelkamp.  

  

Een frisse, vrolijke wervelwind komt bij Köster naar binnen, de plek waar we hebben 
afgesproken voor het interview. Het is Trudy Leuverink, een relatief 'nieuw' lid van 
Con Brio.  

 
Trudy, 62 jaar, komt uit Gaanderen, is getrouwd en moeder van vier kinderen, drie 
jongens en een meisje. En al twee keer oma. Ze komt uit een muzikaal nest. Haar 
vader, die een Coöp-winkel had, werd op latere leeftijd dirigent van het 
kerkkoor van St. Augustinus, kon geen instrument bespelen maar wel goed 
zingen en noten lezen. Een selfmade dirigent!  
 
Vijf ooms (waaronder Ludo) van Trudy zongen –samen met vader Johan- en traden 
op in bejaardentehuizen, in de kerk en bij de plattelandsvrouwen.  
 
Trudy zelf heeft veel gezongen, onder andere in een kerk- en een jeugdkoor; ook 
deed ze cabaret en zingt ze in een band. Deze negenkoppige band, die populaire 
nummers uit de seventies covert, treedt zo nu en dan op. Niet onbelangrijk, haar 
man is de bassist van de band.  
Een veelzijdig typje dus, die Trudy.  

 
Al enkele keren was ze gevraagd door Esther of ze bij Con Brio kwam zingen. En steeds was het antwoord "nee". Tot 
ze vlak voor de Carmina toch de stap genomen heeft, en ze is er nog steeds!  
Ze vindt het meeste repertoire mooi,  ze is niet zo dol op musicalliedjes, de dirigent is goed en doet het leuk en de 
kwaliteit van het koor is prima. Ze houdt van een uitdaging, dus het repertoire moet niet te gemakkelijk zijn!  

 
Naast al deze bezigheden werkt ze ook nog, 24 uur per week kun je Trudy vinden bij GGNet, 
nu nog in Warnsveld maar vanaf januari in Doetinchem. En in de vrije tijd kookt ze graag, 
maakt ze kleding, leest ze veel (ook Engels) en heeft ze een taaltic! Het Groot Dictee, de 
krant, alle taalfoutjes ziet ze.  
En dan hebben ze nog twee teckels, om mee te wandelen en hard te lopen.  

 
Op de laatste vraag wat ze vindt van de sfeer in het koor is het antwoord duidelijk:  

De sfeer is prima, de mensen zijn erg hartelijk maar er wordt wel veel gekletst tussendoor......  

  

Trudy, bedankt voor dit interview!  

  

                                                                        

                                                                                                                     Yvonne en Anita. 

 
 

 
 

Activiteiten 2017 

05 februari:  contactmiddag met huldigen van: 
  Ans Otters 40 jr koorlid, Ans van Remmen en Mariet Jansen 25 jaar koorlid 
 
22 maart: jaarvergadering (o.v.h.) 
 
26 maart:  bevrijdingsconcert in de St. Martinuskerk 
 
25 t/m 28 mei: concertreis naar Gent, Brugge en Antwerpen 
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Uit de “oude doos”  
 
 
Uit een krantenartikel: In 1979 gaven de Ettense koren voor het laatst  samen een adventsconcert. Door dameskoor 
Con Brio is dit initiatief nieuw leven ingeblazen. 
 
Adventsconcert door Ettense koren op zaterdag 16 december 1995 in de St. Martinuskerk 
Dameskoor Con Brio o.l.v. Marleen Slebioda. Pianist Henk Bennink. 
Kinderkoor “De Vrolijke Nootjes”o.l.v. Petra Bruins. Pianiste Jantien Huitink 
Ettens Mannenkoor o.l.v. Nick Moritz. Pianiste Armanda Moritz-ten Brink 
 
Con Brio zong: 
O Jesulein Süss 
Jesus der Morgenstern 
Come, dark-eyed sleep 
Dearest Saviour 
Cantique de Jean Racine 
Candlelight Carol 
White Christmas 
 
Terwijl het dameskoor en het mannenkoor het lied Once in Royal David’ s city zongen kwamen de kinderen van De 
Vrolijke Nootjes met een brandende kaars de kerk binnen. 
 
Met Stille Nacht werd het concert afgesloten, hierbij hadden de zangers en zangeressen zich rondom het publiek in de 
kerk opgesteld. Dit heeft op het publiek een geweldige indruk gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1997 werd op 19 december een kerstconcert gegeven in de St. Martinuskerk. 
Ettens Mannenkoor o.l.v. Nick Moritz met aan de piano Armanda Moritz-ten Brink 
Con Brio o.l.v. Marleen Slebioda met aan de piano  Henk Bennink. 
Kinderkoor “De Vrolijke Nootjes”o.l.v. Natasja Tacke met aan de piano Jantien Huitink. 
 
Programma Con Brio: 
Jesus der Morgenstern 
The Lord bless you and keep you 
Dormi, dormi o bel bambin 
God rest you merry Gentleman en Little child of Mary, gezongen door het kleinkoor 
Candlelight Carol 
Mary had a baby, yes Lord 
White Christmas 
 
Samen met het EMK zongen wij Jésus chez les Bretons 
Samen met het EMK en het kinderkoor; Kommet, ihr Hirten 
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Lax Vox Methode: ‘bubbelen’ 
 

 
 

 

 
De linkjes uit de post op Facebook 
Meer over deze methode: http://www.universalvoice.nl/site/lax-vox-methode 
 
Voorbeelden op YouTube: 
- https://www.youtube.com/watch?v=O5KWDWUBj0A 
- https://www.youtube.com/watch?v=x2RRC2O4o9w 
- https://www.youtube.com/watch?v=ayI-cd15Si4  
 
 

http://www.universalvoice.nl/site/lax-vox-methode
https://www.youtube.com/watch?v=O5KWDWUBj0A
https://www.youtube.com/watch?v=x2RRC2O4o9w
https://www.youtube.com/watch?v=ayI-cd15Si4
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De verjaardagen van........... 
 
 
 
 

 

 

 

DECEMBER 

16 Wilma Rademaker 
18 Boukje de Vos (passief lid) 
24 Riet Mulder (erelid) 
25 Marion Leijzer 
 

 

JANUARI 

14 Jeanet Wolters 
20 Toos Landewers 
23 Ria Wieskamp (gastvrouw) 
24 Carla Hermsen 
27 Nick Moritz 
31 Sandra Lensink 

FEBRUARI 

02 Marian Witjes 
14 Koen Kaayk (HPT) 

MAART 

13 Marleen Pierik 
19 Addy Rexwinkel 
19 Mayke Wieskamp 
21 Anita Haccou 
21 Yvonne Heitink 

APRIL 

04 Esther ten Have 
10 Lia Lamers 
21 Willy Oort 


