
 
 
    Morgen op Singraven     

        Te gast bij Corné 
Welkom 

Fijn om u hier als gast te ontvangen. 
 

Samen op stap langs de Dinkel. Stil staan bij alledaagse en menselijke 
ontwikkelingen. Fysieke inspanningen verrichten, afhankelijk van het 
tijdstip van de dag, het seizoen en de persoonlijke behoefte.  
Natuurlijk een goed gesprek. Eten en drinken met producten uit de streek.  
‘s Avonds nagloeien voor het open vuur. Nog even genieten van de volle 
maan voor het slapen gaan.  
De volgende morgen een smaakvol ontbijt in de keuken. Klaar voor een 
nieuwe dag. Zo zou een verblijf van 24 uur eruit kunnen zien.  
 
Morgen  - eerste dagdeel in een etmaal 
  - begroeting   
  - een gebied dat in een ochtend kon worden geploegd 
  - in de nabije toekomst 
  
Landgoed Singraven is een van de mooiste plekjes van Twente.  
Een unieke historische locatie met uitstraling, schitterend gelegen in de 
lus van rivier de Dinkel.  
 

Singraven - de eeuwenoude ligging geeft geborgenheid 
  - deze mysterieuze plek voelt vertrouwd 
  - de rivier nodigt uit tot wegdrijven 
  - ’t stroomt met een open einde 
  - romantisch en spannend 
  - niet alledaags 
  - de natuurlijke elementen geven rust 
  - even niets doen past 



Te Gast 

Achterneef Frank was bij mij op bezoek en kwam op het idee. Hij zei ‘jij 
neemt mensen mee, laat buiten interessante dingen zien. Vervolgens 
zitten we aan de keukentafel met elkaar het eten voor te bereiden en 
spreken we over allerlei zaken rondom levensvragen, gevoelskwesties en 
persoonlijke thema’s. Dat is top! 
Niet alleen voor mij is dit goed maar voor een aantal mensen uit mijn 
kennissenkring zou het ook erg waardevol zijn. Kun jij het organiseren om 
mensen op deze manier bij jou te gast te laten zijn?’ 
 
Te gast zijn - ergens goed ontvangen, verwelkomd of op een bijzondere 
    wijze behandeld worden 
  - genodigde vreemdeling die tegen betaling of om niet zijn 
    tijdelijke intrek neemt als disgenoot, logé of   
    gesprekspartner 
 

 
 
Zo gezegd zo gedaan. Logé bij Corné voor een dag of twee. 
De voormalige beheerderswoning achter Huis Singraven biedt alle ruimte 
om gasten te ontvangen. Boven zijn er vier slaapkamers met plaats voor 
een tot zes personen. De kamers zijn helder en fris. Sanitaire ruimtes 
bevinden zich apart op de gang.  
Beneden in de woonkamer is het fijn toeven met een boek bij de open 
haard. De keuken is een prettige plek om aan te schuiven. Bij goed weer 
zit je magnifiek in de tuin aan de Dinkel. 
 

Corné  - is gastvrij 
  - heeft een brede interesse 
  - geeft aandacht 
  - komt met andere invalshoeken 
  - is een prettige gesprekspartner 
  - is intuïtief goed ontwikkeld 
 



 
 

 
 
Rode Wangen 
Als geboren en getogen Zeeuwse boerenzoon heb ik genoten van mijn 
opleiding aan de Hoge Hotelschool te Maastricht.  
Via verschillende werkgevers kreeg mijn loopbaan vorm, met name in 
materiële zin. Een aantal jaren geleden kwam ik op een nieuw pad van 
leven en werken, met veel emoties, loslaten, bijzondere activiteiten en 
ontmoetingen.  
 
In die periode is mijn bedrijf Rode Wangen ontstaan. Op eigen wijze 
combineer ik de mens met de fysieke, sociale en maatschappelijke 
omgeving. Sinds die tijd duikt het woord ‘spirit’ in de vorm van 
creativiteit, inspiratie en innovatie iedere keer weer op.  
 
Het is nu betekenisvoller, intenser en energieker. Tevens heb ik het idee 
dat er een beweging naar mij toe komt. Een van de redenen waarom ik op 
landgoed Singraven woon. Goed om mee te maken en mooi om te delen.  
Fijn ook om u hier als gast te mogen ontvangen.  
In afstemming met elkaar maken we er een mooie tijd van. 
 

Tot morgen! 
 
Corné de Regt 
 

 

 

 

 



Wat kost dat? 

Goede vraag voor een plek die onbetaalbaar is....  
 
De prijs per persoon per dagdeel bedraagt ! 75,-- inclusief koffie/thee, 
lunch en/of diner.  
Voor een overnachting inclusief ontbijt wordt ! 85,-- in rekening gebracht. 
Overige wensen en activiteiten kunnen daar separaat nog aan worden 
toegevoegd.  
 
Prijzen zijn mede afhankelijk van groepsgrootte, verblijfsduur en budget. 
Als je van verre komt, kun je vaak al een avond eerder arriveren.  
 
Ben je een verdwaalde reiziger? Dan is een overnachting inclusief 
filosofisch gesprek bij het ontbijt een optie.  
 

Dagdeel -  ochtend of middag of avond. 
 

Reserveren 

E-mail:  info@rodewangen.nu 
Telefoon: 06 411 911 01 / 0541 294202 
Post:   Molendijk 39, 7591 PT Denekamp 
Website: www.rodewangen.nu 
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