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Als ik zo op 2020 terugkijk: het was een bizar jaar. Heel veel activiteiten en concerten, waar we elkaar 
normaliter ontmoeten, konden niet doorgaan. De gezamenlijke herdenking op 4 mei, de viering van 
75 jaar bevrijding, de kermissen, de kerstconcerten…. Het was beter om het allemaal niet te doen.  
 
U zult in uw eigen omgeving ook hebben ervaren dat bijvoorbeeld jubilea niet konden worden 
gevierd of uw plannen moesten wijzigen. Persoonlijk was het overlijden van mijn moeder een 
dieptepunt, maar tegelijkertijd was de geboorte van onze kleindochter, Lieze-Doortje, voor mijn 
vrouw Annemieke en mij een hoogtepunt. Door de coronamaatregelen konden we in de eerste 
weken niet op kraambezoek, het werden raambezoeken. Terwijl je op zo’n moment juist graag je 
dochter en schoonzoon wilt omhelzen en de nieuwe baby in je armen wilt houden, ook al is het maar 
even. Op het werk en in de gemeenteraad ging het ineens ook anders. Veel thuiswerken, 
beeldbellen, digitale raadsvergaderingen.  
 
Ik wil op deze plaats echter vooral een compliment geven aan u, aan al onze leden en vrienden van 
het Ulfts Mannenkoor. Ik vind dat we het samen heel goed doen! De gemeenschapszin in het koor, 
ook in tijden van corona, is fantastisch.  
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor kijkt zoals we al zeiden in de vorige nieuwsbrief: ‘reikhalzend 
uit naar het jaar 2021. 2021 wordt het jaar waarin we hopen onze repetities spoedig weer te mogen 
hervatten en om te doen waar we goed in zijn: bijzondere concertengeven en zo mensen met elkaar 
te verbinden’. 
 
Het is nu nog een kwestie van volhouden voorlopig. We zijn inmiddels aanbeland in 2021. Het jaar 
2020 laten we achter ons, met gemengde gevoelens. Ik wens u namens het bestuur van het Ulfts 
Mannenkoor alle goeds voor het nieuwe jaar! Onze hoop is nu gevestigd op het vaccin en hopelijk 
gaan we langzaam naar een nieuwe normaal. Probeer positief te blijven. We zijn ervan overtuigd dat 
ook aan corona een einde komt. Ook willen we u vragen om aandacht aan elkaar te geven. Een klein 
gebaar kan een groots effect hebben. Ook in 2021 met elkaar en voor elkaar. 
We wensen iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar. 
 
 
Ton Menke [voorzitter] 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Het kan zo maar eens gebeuren dat een lid van onze club (tijdelijk) niet meer aan de activiteiten 
kan deelnemen door ziekte, een blessure, een ander ongemak of zoals nu bijzondere 
omstandigheden. Deze rubriek zorgt ervoor dat we aandacht hebben voor het wel en wee van 
onze leden.  
 
Uiteraard wil het Ulfts Mannenkoor aan diegenen die dit overkomt via de rubriek "Lief en Leed" 
aandacht geven. Dat geldt niet alleen voor alle ingeschreven zangers maar ook voor de partners van 
leden, ereleden en weduwen. Dus als je een gebeurtenis waarneemt in je omgeving geeft dit dan 
door aan de redactie van deze nieuwsbrief secretaris@ulftsmannenkoor.nl. Onder vermelding 
van “Lief en Leed”. 
 
André van Eekeren schrijft mede namens Annie: hallo allemaal. Langs deze weg wil ik het bestuur 
bedanken voor de mooie attentie ( paraplu en kerstbrood ). Tevens wil ik iedereen bedanken voor de 
blijken van belangstelling na mijn ziekenhuisopname. Na acht dagen ziekenhuis, met 3 maal dotteren 
en het zetten van 3 stents ben ik gelukkig weer op de goede weg. Annie en ik wensen iedereen een 
prettige jaarwisseling en een goed en vooral gezond 2021. Hopelijk kunnen we in de loop van het 
voorjaar weer als vanouds gaan zingen. Groeten André en Annie. 
  
Gerrie en Nardy Tempels danken iedereen: Geacht bestuur van het Ulfts Mannenkoor. Allereerst 
hartelijk dank voor de mooie attentie, hopelijk zullen we deze in het komende jaar niet al teveel 
nodig hebben. Verder dank voor de vele mooie en goed verzorgde nieuwsbrieven. Laten we hopen 
dat deze vervelende tijd gauw een einde krijgt. Ik hoop dat we weer snel samen kunnen zingen. We 
hebben elkaar al te lang moeten missen. We wensen het bestuur, leden, dirigent, pianist, 
zangpedagoge en niet te vergeten onze grote "ruggensteun” de vriendenkring een goed en muzikaal 
jaar met mooie optredens. 
 
Wil Rothuizen gaat ledenwerven met alle presentjes van het Ulfts Mannenkoor. Beste 
zangersvrienden. Gaarne wil ik jullie even laten weten, dat ik het een erg leuke verrassing vond, een 
parapluie van het koor te mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Ik kan nu met een gerust 
gevoel gaan wandelen in de regen, waarbij ik dan ook nog een beetje aan ledenwerving doe. Deze 
ledenwerving m.b.v. de parapluie kan ik in voorkomende gevallen afwisselen door het UMK-
mondkapje voor te doen, als ik b.v. een warenhuis binnenga. En als ik dan iets moet opschrijven, kan 
ik dit doen met behulp van de UMk-pen, die we een tijdje geleden van onze Vriendenkring hebben 
ontvangen. Ik moet zeggen: wat een public relations. Als dit geen nieuwe zangers oplevert.....? Ik 
wens jullie allen een plezierige jaarwisseling en een gezond en voorspoedig nieuwjaar. Met 
vriendelijke groet, Wil Rothuizen 
 
Peter Gregoor heeft tips naar aanleiding van bezorgingsklachten nieuwsbrief nummer 40: Ik heb 
nieuwsbrief nummer 40 verstuurd. Kort daarop kreeg ik een melding dat een aantal zangers de 
nieuwsbrief niet kunnen ontvangen i.v.m. het aantal MB. De grootte van de nieuwsbrief is 22 MB. Op 
zich moet dat geen probleem zijn. Indien u de nieuwsbrief niet heeft ontvangen dan graag even een 
berichtje. Dan zal ik deze nogmaals versturen. Controleer ook uw mailbox. Het kan zijn dat uw 
mailbox vol is. Dan moet u ruimte maken. Met vriendelijke groeten, Peter. 



 
 
Let op! Gewijzigde data geluids- en TV-opnamen Digitaal Nieuwjaarsconcert 
 

Concerten en aktiviteiten UMK 2020 
    
 2021   
Woensdag 
6 Januari 

Digitaal Nieuwjaarsconcert (geluidsopnamen Silvox) aanvang 19.00 uur 
 aanwezig 18.30 uur 
 inzingen  
 opbouw Vanaf 

16.00  
   

Woensdag 
13 Januari 

Digitaal Nieuwjaarsconcert (TV-registratie) aanvang  
Opnamen door Regio8 aanwezig 18.00 uur 
 inzingen  
 opbouw 10.00 uur 
   

Zaterdag 
en zondag 
19 en 20 
Januari  

Uitzending digitaal Nieuwjaarsconcert aanvang  
 aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  

 
Dinsdag 
23 
februari 

Algemene Ledenvergadering aanvang 19:30 uur 
   
   
   
   

Vrij. 
30.04 

Russisch concert – Bedburg-Hau aanvang  
St. Markus Kerk aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  
   

Zon. 10.10 Concert i.s.m. Balalaika Trio Trojka aanvang 18.00 uur 
Stadttheater Emmerich aanwezig  
 inzingen  
 opbouwen  
   

Zon. 12.12 Kerstconcert i.s.m. blaasensemble aanvang 20.00 uur 
Stadttheater Emmerich aanwezig  
 inzingen  
 opbouwen  
   

 



 
 
Door: Ton Smilde 
 
Wildpark het Aardhuis  

 
Het Aardhuis is een voormalig jachtchalet van koning Willem III bij Hoog-Soeren op de Veluwe in de 
provincie Gelderland. Het staat boven op de Aardmansberg.  

 



Koningin Juliana liet er in 1972 een voorlichtingscentrum inrichten over natuur en wild. Haar 
opvolgers zetten dit voort.  
 

 
 
Het is het officiële bezoekerscentrum van Kroondomein Het Loo, ook is er een restaurant in 
gevestigd. 
 

 
 
In 1861 gaf koning Willem III opdracht tot de bouw van het jachtchalet voor bijeenkomsten met 
militaire autoriteiten en voor de jacht.  



 
 
Het chalet werd ontworpen door zijn hofarchitect Henri Camp. Ook prins-gemaal Hendrik gebruikte 
het Aardhuis als jachtchalet.  
 

 
 
In de loop van de 20e eeuw raakte het gebouw in verval. Het werd in de jaren 1970 gerestaureerd en 
in 2018 volgde een nieuwe opknapbeurt. Een stijlkamer en een grote zaal zijn nog in vrijwel 
authentieke staat. 



 
 
In het bezoekerscentrum wordt informatie gegeven over de geschiedenis van het chalet, het beheer 
van het kroondomein en de flora en fauna van het gebied.  
 

 
 
Bij het huis behoort een tegen betaling (slechts twee euro bij de ingang staat een betaalautomaat 
waar je kunt pinnen) te bezoeken wildpark met herten en zwijnen. 



 
 
Wandelroute Aardhuispark. De wandelroute is met geel uitgezet en circa 3 km lang. Deze fraaie route 
start bij de betaalautomaat en brengt u via een aantal zeer oude eiken en beuken naar de wildweide 
en vandaar naar onze wildkansel.  
 

 
 
In het Kroondomein Het Loo kan de wandelaar zijn of haar hart ophalen aan de ruim 100 kilometer 
aan wandelroutes.  



 
 
In het domein zijn 5 wild observatie plaatsten.  
 

 
In deze rubriek elke week een foto ‘Uit de Oude Doos’. Ton Smilde spit elke week z’n archief door 
op zoek naar mooie foto’s uit voorbije jaren. 
 

 
 
In de Oosterpoort in Groningen zong Willie Menke een duet met Ivan Rebroff. Later in de bus terug naar Ulft zei Willie: 
“Morgenvroeg steet der in de Groningse krant, wie was tocht den grote keerl den naeven Willie Menke stond?” 
 



 
 
Door: Herman Nijhof 
 
Wat mij deze dagen vooral heeft beziggehouden is de hoeveelheid regen en de droge beken. 
Over de neerslag in Nederland. De gemiddelde jaarlijkse neerslaghoeveelheid in Nederland is in de 
periode van 1910 tot 2019 gelijkmatig gestegen van 692 naar 873 millimeter. Dit is een toename van 
26% in 110 jaar. In een kubieke bak van 1 meter hoog, 1 meter breed en 1 meter lang, zou al het 
water van 1910 op bijna 0,7 meter hoog staan. Dit jaar is door een vriend woonachtig op de Huet in 
Doetinchem 2020 toe nu toe in diezelfde bak de stand 0,802 m hoog gekomen. 
De natste maand was februari met 19 millimeter neerslag. De maanden zonder neerslag waren 
maart met 22, april met 25 en mei met 24 millimeter. 
 
Gelukkig werkt de vistrap bij kasteel Hackfort bij Vorden weer. De watermolen heeft weer 
stuwkracht. Zelfs de bollen in de ‘Stinzetuin’ komen al ruim een centimeter boven de grond. 
De Slingebeek bij kasteel Slangenburg stroomt eindelijk weer en vult nog steeds de vijvers en de 
gracht al moet er nog ongeveer 50 centimeter bij! 
 
28 december zijn we naar het Boelskaerlspad/Besselderbos gereden bij Halle/Zelhem. De 
Heidehoekse Vloed is nog kurkdroog. Deze ontwaterd een hoog zandgebied en is rond de Tweede 
Wereldoorlog ontgonnen. Nu is het een natuurgebied met ondiepe vlaktes. Normaal staat hier in 
deze tijd minstens 50 centimeter water op en in het voorjaar kunnen boomkikkers en padden hierin 
paren en hun dril kwijt. Nu dus niet! Gelukkig zag ik nog een zwemmende kikker in onze vijver, toen 
ik blad verwijderde. Het raadsel waar kikkers in de winter blijven, is voor mij nog niet opgelost. 
2020 wordt in Nederland het warmste jaar ooit. April was de zonnigste maand sinds 1901, het begin 
van de metingen. De zon scheen in april gemiddeld 285 uren en normaal is dit 178 uren! Schokkend 
vind ik de verschillen in temperatuur in 2020 in het Siberische Verchojansk 20 juni 38 graden en in de 
winter – 67,8 graden. Een verschil van 105,8 graden Celsius. Blijven we vergaderen? 
 
Toch wel merkwaardig dat de planeten Saturnus en Jupiter bijna in één lijn en dicht bij de Aarde 
kwamen, op de kortste maandag 21 december. Dit doet me denken aan de ster boven de 
geboortestal/grot. Het gezamenlijk zingen van kerstliederen en de ontroering van het publiek heb ik 
als agnost erg gemist. Niet voor niets is de ‘zonnewende’, het lichtfeest. De zon, het licht, verdwijnt 
niet langer maar komt terug voor mensen, dieren en planten. Een enorm belangrijk moment. We 
constateren dit met kerst op 25 en 26 december…. de zon, het leven dat door gaat. 
 



 
Saturnus en Jupiter vormen ‘kerstster’: voor het eerst in 800 jaar met het blote oog te zien…tenminste? 
 
Het was avond geworden en de zonnegod Apollo mocht gaan rusten. ’s Morgens had de godin van de 
dageraad de liefelijke Aurora de hemelpoort geopend en Apollo was met zijn kar bespannen met 
twee paarden, als Zon zijn tocht van oost naar west begonnen. Terwijl hij nu uitrustte wachtend op 
de maangodin, speelde hij op zijn citer. De hele natuur luisterde en genoot aandachtig. Alleen de 
lelijke, mismaakte herdersgod Pan sprong rond op zijn bokkenpoten en liet de mensen en dieren 
schrikken. “Dit kan ik beter”, riep hij tegen Apollo en begon op zijn herdersfluit, een panfluit, te 
spelen. Het klonk aardig en Apollo zei spottend: “Dit is mooi. En als je verder gevorderd bent, wil ik je 
leermeester worden.” Pan voelde zich door deze opmerking gekwetst en daagde Apollo uit voor een 
muzikale wedstrijd. En dan moet je een scheidsrechter vinden. De hebberige koning Midas werd 
gevraagd. De wedstrijd begon. Apollo speelde eerst. De muziek klonk zoals het hoorde. Het had 
schoonheid en ontroerde de luisteraars. Pan kwam aan de beurt. Zijn muziek was vrolijk, maar had 
niet het gevoel en de ontroering zoals bij de muziek van Apollo en iedereen vond dat Apollo 
gewonnen had.  

 
Ets, h 156 mm x b 225mm. De wedstrijd tussen Apollo en Pan, Jan de Bisschop, naar Giulio Romano 1668 – 1671. 
Rijksmuseum 
 



Scheidsrechter Midas besliste: “Van de muziek van Pan heb ik genoten en streelde het menselijke 
oor”. Apollo wendde zich tot de scheidsrechter en sprak: “Midas je bent een ezel en als een ezel zul 
je worden”. Midas ontdekte dat zijn oren op weg naar huis vreemd voelden. Zijn oren groeiden, het 
leek alsof hij ezelsoren kreeg. Hij vluchtte naar zijn paleis en zag in de spiegel dat hij ezelsoren had 
gekregen. “Dit mag niemand ooit weten, anders….”. En hij wilde een pruik om de lange oren te 
verbergen. De kapper werd geroepen en moest zweren deze mismaaktheid niet te verraden. De 
pruik was een pronkstuk. Maar kan een kapper zijn mond houden? Het geheim brandde hem op de 
tong. “Ik moet mijn hart luchten, ik stik erin”. Zwijgen werd ook zijn dood. Hij ging naar een stuk 
verlaten woeste grond, groef daar een diep gat. Boog zich voorover en schreeuwde telkens weer 
naar beneden: “Koning Midas heeft ezelsoren, koning Midas …..”. De echo kwam uit het gat. Dit 
luchtte hem op en bevrijd ging hij naar huis. Echter de wind voerde zaadjes mee van riet. Deze 
ontkiemden op de rand van de kuil. Groeiden uit tot riethalmen en normaal ruist het riet in de wind. 
Maar dit riet, dat het geheim van de kapper had gehoord, ruiste: “Koning Midas heeft ezelsoren!” 
Iedere wandelaar die dit hoorde lachte en vertelde het door tot iedereen het wist. Midas hoorde dit 
en koos vrijwillig de dood. 
 
Joep van ’t Hek zingt over Flappie met kerst en onlangs zong hij over Wappie, de mensen die corona 
ontkennen. Eigenlijk zouden die ook ezelsoren moeten krijgen 
 

 
 
Foto:  Windwijzer op de toren van kasteel Keppel. Eenzelfde windwijzer van Aurora staat ook op een toren van 

kasteel Slangenburg. Aurora met een omhooggehouden sluier of stelt dit de geopende hemelpoort voor? 
 
 
 
 
 



 
 
Door: Marlies van Hal 
 
Wi-j gaon wieder met onze reis naor Londen 2003 
 
Wi-j bunt amper tien minuten op pad 
Dan ligt ut hele verkeer in-èns plat 
Alle straoten bunt afgezet 
ut ri-jen wudt ons dus belet 
 
Duuzenden verkeerslichten, en in onze nood 
zien wi-j moar één kleur, en dat is  rood 
Iedereen nerveus, de reisleiders bunt aan ut bellen 
um deelname aan ut concert veilig te stellen 
 
Achteraf bliekt, dat alles is afgezet 
umdat un ontevreden vader zelfmoordplannen het 
Den dreigt van de Towerbridge te springen 
En daorum kommen wi-j te laat veur ut zingen 
 
Anderhalf uur duurt dat gedonder 
Toch maor un kwartier te laat, dat liekt un wonder 
Met de tong veur den hals naor de Royal Albert Hall 
den zit met achtduuzend mensen "bomvol" 
Twee orkesten en veertien honderd zangers op de trappen 
Daor mos ut UMK nog tussen stappen 
 
Sommigen liepen huuzenhoog te zwalken 
En stonden bevend onder de hanebalken 
Ton Geerts, last van hoogtevrees, dacht in zin nood 
As ik mien efkes bewaeg! Dan val ik morsdood 
 
Toen iedereen stond, en de stress was vergeten 
wier Ulft met goot applaus welkom geheten 
Wat was dat un schitterende zaal 
Waor i-j ook maor kekken, pracht en praal 
 
Un mooi concert, wat un entourage 
kippenvel bi-j ut publiek op elke etage 
Bi-j "Land of hope and glory" wist ik niet wat ik zag 
duuzenden mensen zwaaiden met de Engels vlag 
 
 



De aovend wier gepresenteerd deur Gordon Kaye 
den spölt in "Allo Allo" de rol van René 
Maor toen-e in de pauze in de special room kwam met un sigaret 
En zonder vlinderdas, wiere der-uut gezet 
 
Nao afloop was der un daverend applaus 
Wi-j zagen ook zangers van Honley, dat gaf iets vertrouwds 
Één ding wèt ik inmiddels beslist 
wie niet met is gewès, den het wat gemist 
 
Toen wi-j ons weer in de bussen bevonden 
kregen wi-j un lichttoer dwars deur Londen 
Harrods was met tienduuzend kerstlempkes verlicht 
dat alleen al was un prachtig gezicht 
 
Piccadilly Circus en Trafalger Square 
zelfs midden in de nacht nog druk verkeer 
Westminster Abbey en de Big Ben 
ut Parlement, ut is net, alsof i-j alles al ken 
 
Tegen twaalf uur met ut hele stel 
Muu maor voldaon weer terug in ut hotel 
Sommigen hebben meteen ut bed opgezocht 
en anderen hebben nog un paar drankjes gekocht 
 
Bennie Oaverbeek krig ut zondagmorgen benauwd 
Den had in un mum de badkamer verbouwd 
De doucheknop stond niet in de goeie stand 
en toen begon de trammelant 
 
Hi-j wol der aan buugen, rechts uut de flank 
Ut ding brak af, en alles stond blank 
Riekie hèt toen onverwijld 
met alle handduuk de vloer gedweild 
Dat zal hun beiden nog lang heugen 
want toen was der niks meer um ow af te dreugen 
 
Zondagmargen mosten wi-j ut koffer weer pakken 
Gerrie Tempels liet zich veur ut breakfast dri-j eieren bakken 
In streumende reagen langs Buckingham Palace en de London Eye 
ut stadion van Chelsea zag i-j van dichtbij 
 
Via de Hous Gards met hun mooie paarden 
naor de markthallen van Covent Garden 
Daor stonden wi-j met heel völ mensen te zingen 
tussen kröömkes met duuzend en één dingen 
 
Daornao hadden wi-j twee uur vri-je tied 
veur un pannekoek, breudje of portie friet 
Één zanger stond veur un automaat 
en dacht sigaretten te trekken uut dat apparaat 
 



Wat der uut kwam rollen wazzen andere zaken 
die hadden met roken gaar niks te maken 
Ut was der maor één, en ik nuum ook gin naam 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Veur ut Savoy Theater stonden wi-j te wachten 
Dat de chauffeurs ons weer naor de Shuttle brachten 
Veur Coen en Ank un uutzichtloze positie, al dri-j daagen 
want de veurroet van de bus was egaals beslagen 
 
Bi-j eerdere reizen ging der welles un verpleegster mèt 
die wier bi-j calamiteiten ingezet 
Dat hoeft niet meer, want is ut now qua gezondheid knudde 
dan hebben wi-j altied nog Aad Mudde 
 
Ak thuuskom, vertelt mien un zanger gestresd 
vraogen ze, bu’j ook naor de hoe- hoe- hoefsmid gewès 
Ut was der maor één, en ik nuum ook gin naam 
maor wie de,schoen past, die trekke hem aan 
 
Toen wi-j deur ut stadsdeel Brixton kwamen 
gooit un kwaojong twee eieren tegen de ramen 
Den miek zich meteen ook uut de voeten 
terwijl ut struif dreef oaver de roeten 
Ut is now nog un discussiepunt 
hadden ze 't op de veurzitter of op ut duo Tempels gemunt 
 
In Folkstone met de bus in ut compartiment 
Wi-j vinden ut al gewoon, want alles went 
Viefentachtig meter onder de zee geconcerteerd 
en Herman hèt ut hele spul gedirigeerd 
 
In Calais nemmen wi-j,afscheid van de zee 
in ut Belgische Weelde is un heerluk diner 
As wi-j thuuskommen is ut inmiddels twee uur 
En dat was weer un Brits avontuur 
 
Dit jaor bun wi-j in rustig vaarwater gekommen 
Wi-j hebben minder hooi op de vurk genommen 
Minder concerten was ut besluut van ut bestuur 
zo konden wi-j oefenen veur ut Londense avontuur 
 
Positief is, wi-j hebben un aantal ni-je leden 
want de vergriezing kump met rasse schreden 
Ook maggen wi-j ons gelukkig priezen 
Dat wi-j un ni-je veurzitter konden kiezen 
 
Now bun ik aan ut eind van mien Latijn 
blief zingen, want dat is medicijn 
Waes dinsdags en bi-j de concerten present 
En blief zuunig op bestuur en dirigent 
 



 

 
We vroegen u in de vorige nieuwsbrieven ook een bijdrage of kopij aan te leveren. Als u nieuws hebt, 
een bericht of iets anders? Dat kan! Graag zelfs! Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage zo snel mogelijk 
wordt geplaatst. Wie verrast ons de aankomende week met een bijdrage voor de nieuwsbrief? Zoals 
waarschijnlijk bekend kunt u uw bijdrage(n) mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl  
 

 
 
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor hoopt u met deze nieuwsbrief voorlopig voldoende te hebben 
ingelicht. Mocht u nog vragen, opmerkingen, suggesties of ideeen hebben, of wilt u een stukje 
schrijven en/of kopij aanleveren, dan kunt u te allen tijde telefonisch contact met een bestuurslid 
opnemen. U kunt ook mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl. 
 
De redactie 


