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TIJDELIJKE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (3) 
Om in deze bijzondere tijd effectief in contact te komen en blijven met u, de leden van het Ulfts 
Mannenkoor en De Vriendenkring, heeft het bestuur besloten de komende periode wekelijks een 
nieuwsbrief te maken en te versturen. In ieder geval per e-mail. Leden zonder e-mailadres krijgen 
een geprinte versie thuisbezorgd. In deze derde nieuwsbrief houden we u ook weer zoveel mogelijk 
op de hoogte van nieuws, de laatste ontwikkelingen en ‘lief en leed’. Veel leesplezier toegewenst! 

 

ULFTS MANNENKOOR       april ‘20 
      Maart 2020 



 

 

VAN DE VOORZITTER 

 
 
Beste zangersvrienden, 
 
Het Corona virus laat niemand meer los. We praten erover, vinden er iets van en hebben er een 
mening erover, zei ik vorige week. Niets is minder waar. 
Inmiddels is mijn vrouw positief getest en ziek, nadat ze in Den Es, een verpleegtehuis in Varsseveld, 
de eerste corona patiënten heeft opgevangen en verzorgd. Ik zit dus nu met mijn vrouw en mijn 
moeder in thuisisolatie. De komende 14 dagen moeten mijn moeder en ik in de gaten houden of we 
ook luchtwegklachten ontwikkelen en tweemaal per dag temperatuur meten. Mijn vrouw 
(Annemiek) mag pas weer aan het werk als zij geen ziekteverschijnselen meer heeft en minstens 72 
uur klachtenvrij is. 
 
Schrikken natuurlijk. Zeker omdat mijn moeder bij ons in huis woont. We mogen heel veel dingen 
niet doen. Het is ook niet makkelijk om je aan die voorschriften te houden. Een hele opgave en met 
grote gevolgen voor ons gewone leven. Maar het is belangrijk dat we ons aan deze leefregels 
houden, om te voorkomen dat de mensen om ons heen onbedoeld besmet raken. Een greep uit de 
voorschriften 
 
We moeten thuisblijven en mogen niet naar buiten. We mogen in de tuin zitten. We mogen geen 
bezoek ontvangen, behalve de huisarts en de GGD. Annemieke moet zoveel mogelijk in haar eigen 
kamer blijven. Daar slaapt ze ook en ze slaapt alleen. Kortom we hebben zo weinig mogelijk contact 
met en blijven op 2 meter afstand van elkaar. Dus geen geknuffel, ge gezoen en geen seks!  
 
Het kabinet heeft afgelopen week besloten dat alle coronamaatregelen in ons land worden verlengd 
tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode 
daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te 
blijven.  



 

 

 
Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. 
Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 
juni van kracht. Ook de repetities, zanglessen en concerten van het Ulfts Mannenkoor zijn tot die 
datum opgeschort. 

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, 
kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote 
druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames 
en de capaciteit op de intensive-careafdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de 
epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden. 

We blijven proberen via deze nieuwsbrief en het oefen materiaal wat u is toegezonden contact met 
elkaar te houden. Als alles over is maken we dan ook een vliegende start, wat mij betreft. 

Ton Menke [voorzitter] 
 

AANLEVEREN KOPIJ 
 
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 het zo snel mogelijk wordt 
geplaatst. De tweede bijdrage is binnen. Hieronder een (eerste) bijdrage van Herman Nijhof. Dat er 
nog veel bijdragen (ook van anderen) mogen volgen. U kunt uw bijdrage(n) mailen naar 
secretaris@ulftsmannenkoor.nl. 

 

 

 
   
 

 



 

 

 

 

 

 
Zo maar om jullie wat op te fleuren en te genieten van de “circle of live”. We kunnen dat god, het 
noodlot of de natuur noemen. Alle drie begrippen zijn amoreel, zij hebben niets met goed of kwaad 
te maken. Eén ding is zeker, ook in deze coronacrisis, gaan geboorte, een tijd leven en dood gewoon 
door.  

Daarom probeer ik, Herman Nijhof, ondanks de beperkingen nu, zoveel mogelijk van de eenvoudige 
dingen te genieten. We, Ursula en ik, wandelen elke dag ongeveer vier kilometer rond het middag 
uur. Zo kwamen we langs een oude beuk met daarin een bijzondere tekst gekerfd: “…uit Aerdt heeft 
ondergedoken gezeten in een kippenhok bij de Slangenburg  …. 1 april 1945”.  
De Achterhoek werd rond deze tijd bevrijd. We weten allemaal dat de 75-ste  herdenking van de 
bevrijding niet doorgaat. Dit levende monument is mij erg echter dierbaar. 
 
De bladeren van de haagbeuk komen weer prachtig lichtgroen tevoorschijn en de treurwilgen laten 
hun geelgroene bladknoppen weer zien. Even verder zagen we twee zwanen spiegelbeeldig 
bewegen. De een de kop naar links, de andere naar rechts. Zelfs ontstond er een hart toen ze de 
snavels en borsten naar elkaar bewogen. De kop in het water, de andere ook. Dit spel ging wel vijf 
minuten door. En daar paarde mannetjes zwaan met z’n geliefde. Dit hadden we beiden nog nooit 
gezien. Ik dacht meteen aan Leda en de zwaan.  

 
 
Vroeger mocht je van de kerk geen naaktfiguren schilderen, maar schilderijen van de ondeugende 
goden mochten wel gemaakt worden. Zeus was de oppergod van de Grieken en gek op mooie 
vrouwen. En als zwaan vermomd verleidde hij de badende vrouwen-mens  Leda. Ditzelfde heeft Zeus 



 

 

gedaan bij de dame Europa, hier had hij zich in een mooie witte stier veranderd en ontvoerde haar in 
deze gedaante. Tref je één euromunt uit Griekenland, dan staat Europa er met de stier op afgebeeld. 
 
Bij de uitspanning ‘t Peeske in Beek vonden we dit jaar weer parende padden en kikkers in de 
oorspronkelijke molenkolk en dikke klonten kikkerdril. De lange paddensnoeren kon ik in het woelige 
water niet ontdekken. Het vreemde is dat ouders met jonge kinderen dit niet zien. En dan word ik 
IVN-gids en heb dit keer moeten zeggen: “Op afstand, daar kunnen jullie kinderen kikkers en dril 
vinden. Ik zou er graag meer over willen vertellen, maar nu kan het even niet.”  De ouders zagen de 
kikker, knielden en onderwezen hun kroost. Ergens anders zag ik dat een moeder met haar zoon en 
dochter kikkerdril hadden gehaald in een emmer om deze verandering, eitje naar kikker, thuis te 
beleven. 

 
 
De eerste salamanders alweer in de handen gehad uit mijn vijvertje. Een aantal heb ik in een bakje 
gedaan en ben naar de nieuwe buurjongens van 5 en 8 gelopen. Vader was erbij. Bakje neergezet.  
Weer afstand en de vader gewezen op het verschil tussen een mannetje, rood/geel en gestippeld op 
de buik, en het vrouwtje. Het valt me dan op dat de vader niet gemakkelijk zo’n salamander oppakt 
en dat de kinderen er erg weinig van weten. Leeuwen, olifanten en nog meer ver-weg dieren 
herkennen ze dankzij de televisie, maar de echte hier voorkomende planten en dieren niet. Wat 
gebeurt er aan biologieonderwijs en het beleven op de basisschool? 
 
Vorig jaar met Pasen, dit zal dit jaar niet lukken, zette ik samen met de zes kleinkinderen  (5 tot 10 
jaar) een grote glazen pot op de brunchtafel met daarin een aantal salamanders. De afspraak was, na 
het eten laten we deze diertjes weer los in de vijver. Iedereen kon al eier-etend de salamanders 
prachtig observeren. 
Twee dagen geleden vond ik gelukkig op de zelfde plek, ik weet er maar een, het muskuskruid. 
Dit is het enige stereometrische plantje dat ik ken. De vijf geelgroene bloempjes zitten op een kleine 
kubus, minder dan een centimeter en het zesde vlak is verbonden met de bloemsteel. 
Hoe wonderlijk is de natuur, de schepping. 
 
Herman Nijhof 
 

 
 
 
 



 

 

‘SAMEN’ REPETEREN 2.0 
 
In de Nieuwsbrief van vorige week maakten wij er melding van, dat wij geluiden opvangen dat leden 
de repetities missen. Nu de maatregelen van de regering tot en met dinsdag 28 april zijn verlengd en 
er daarom tot die tijd in iedere geval geen repetities zijn, bieden wij de mogelijkheid om thuis te 
repeteren. En zoals vorige week in de nieuwsbrief viel te lezen: in deze digitale tijdperk is dat ook 
mogelijk!  

 
 
Christo is al een tijdje bezig om het repertoire van ons koor op audio bestanden te zetten. Afgelopen 
week hebben wij van hem al vast van een 6-tal liederen audio bestanden ontvangen. Fasegewijs 
zullen deze bestanden aan de koorleden worden doorgestuurd. Afgelopen vrijdag hebben de meeste 
leden een email ontvangen met de eerste drie liederen. Daarbij ook ingesproken audio-bestanden. 
Deze bestanden zijn bedoeld voor de leden om ook de tekst op een juiste wijze uit te spreken. De 
leden, die geen email hebben, hebben zaterdag de liederen op cd-rom ontvangen om die thuis op 
een cd-speler af te luisteren.  
 
Voor velen onder ons zal het repeteren op deze wijze even wennen zijn. Het bestuur is zich daar ter 
dege van bewust. Maar zo lang het coronavirus nog niet is bedwongen rest ons niets anders. En 
bovendien als koor willen wij klaar zijn op het moment dat de regering weer toestemming geeft om 
samen te komen. Dan beginnen niet alleen de repetities maar – hopelijk – ook de concerten. 
 
Het bestuur rekent op jullie medewerking en wenst jullie vanaf deze plek veel plezier met het 
REPETEREN 2.0. Zorg goed voor je zelf en je naasten en blijf gezond. Het zingen kan daar zeer zeker 
bij helpen, want zingen geeft ontspanning!! 
 
 
 

 
 



 

 

OUD KOORLID HENDRIK GERRIT WERKMAN OVERLEDEN 
Op 25 maart 2020 is Henk Werkman (bariton) overleden. Vanwege de corona-maatregelen is er op 
28 maart jongstleden in kleine kring afscheid genomen van Henk. We hebben als bestuur de 
condoleances namens het koor overgebracht. We wensen Ann veel sterkte toe de komende periode. 
 

 
 
 
  

 
DE PR-COMMISSIE INFORMEERD  
 
Beste zangersvrienden, 
Ook in deze tijd van crisis zijn wij als commissie op zoek naar concerten. Op dit moment zijn 
de volgende concerten gepland. Zodra er wijzigingen zijn zullen wij jullie hiervan op de 
hoogte brengen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
18 april 2020  Doetinchem viert 75 jaar vrijheid   
 
3 mei 2020  Werenfriduskerk Zieuwent Herdenkings-    

en bevrijdingsconcert      
 

4 mei 2020  Dodenherdenking Ulft     
          
16 juni 2020  Slingeland ziekenhuis  
 
27 juni 2020  Openluchttheater Engbergen 
   
12 juli 2020  Verrassend Doesburg (Gasthuiskerk Doesburg) 
 
14 juli 2020  Vakantieconcerten (De Meulenbeek en Debbeshoek) 
 
6 september 2020  Kerkdienst Zeddam (opening zangseizoen) 
 
11 september 2020 Kozakkenconcert Bedburg-Hau 
   
11 oktober 2020 Russisch concert Stadtheater Emmerich  
   (m.m.v. Balalaika-ensemble Troika) 
 
22 november 2020 Russisch repertoire Zandvoort

(i.s.m. het Zandvoorts mannenkoor) 
 
5 december 2020 Kerstconcert Terborg ( evenementenhal Sint Gregorius)
 
13 december 2020 Kerstconcert Stadtheater Emmerich  
 
19- december 2020 Kerstconcert Ulft (Petrus & Pauluskerk) 
 
27 december 2020 Kerstconcert Kranenburg 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de PR-commissie, 
 
Dick Amting [voorzitter] 
 



 

 

TENSLOTTE 
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor hoopt u met deze nieuwsbrief voorlopig voldoende te hebben 
ingelicht. Mocht u nog vragen, opmerkingen, suggesties of ideeën 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 


