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TIJDELIJKE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (4) 
 
 

 

 

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 vierde 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 



 

 

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 de vorige keer. Niets is minder waar. 
Inmiddels is mijn vrouw Annemieke herstellende van het virus. Dat gaat heel langzaam, maar 
gestaag.  
Mijn moeder heeft weliswaar geen coronaklachten ontwikkeld, maar is wel begonnen aan de laatste 
dagen van haar leven. Zelf ben ik na meer dan 14 dagen onder hoogspanning te hebben geleefd, 
‘kapot’. Tenslotte is mijn dochter in de laatste maand van haar zwangerschap aanbeland. De 
achtbaan van het leven in een maand tijd! Gekker had ik het me een paar weken geleden niet 
kunnen voorstellen. 
  
Volgende week besluit het kabinet over het verlengen van de maatregelen tot na 28 april 2020. 
Het verbod op evenementen blijft in ieder geval tot 1 juni van kracht, maar alles wijst erop dat ook 
die periode wordt verlengd. Het DUW-concert op 27 juni 2020 lijkt daarmee ook van de baan. Ook de 
repetities, zanglessen en andere concerten van het Ulfts Mannenkoor zullen waarschijnlijk tot na de 
zomer worden 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 oefenmateriaal 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. Van Herman Nijhof is een tweede bijdrage binnen. Dat er nog veel bijdragen (ook van 
anderen) mogen volgen. U kunt uw bijdrage(n) mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl. 
 

 

 

************************** 

 

’s Morgens, Tweede Paasdag heb ik twee koninginnenwespen naar buiten gegooid. Deze wespen zijn 
wat groter dan de normale wespen en overwinteren in een houthok of in dit geval bij ons op de 
zolder. Waarom ik er zo zuinig op ben? Zij was in het najaar al bevrucht en deze koninginnenwesp 
bouwt van gekauwd hout, een soort papier-maché, een klein rondhangend bolletje.  
 



 

 

 
 
Hierin legt ze haar eerste eitjes.  Zij verzamelt eiwitrijk voedsel, insecten, en kauwt daar de vleugels 
af en neemt de prooi mee voor de larven, die uit de eitjes kruipen en  groeien moeten. Daarna 
verpoppen ze en veranderen in werksters. Deze “normale” wespen zie je in de zomer rondvliegen en 
deze nemen de jachttaak over. 
Eigenlijk kun je vergelijken met vliegende tijgers, die het vlees van insecten voeren en als dank 
krijgen ze van de larven een zoetige stof. In het najaar worden er geen eitjes gelegd, dus geen larven 
meer.  
 
De zoete beloning houdt op en de wespen zoeken dan de menselijke zoetheden. Ik vraag me af of de 
wespen ook de jonge rupsen van de processierups eten? De wespen hebben een glad uitwendig 
geraamte, een soort pantser. Geel/zwart …pas op! De hommels en bijen hebben ook een uitwendig 
geraamte, maar dit is wollig. Het stuifmeel kan er mooi op hechten. Niet verdelgen! 
 
Weer veel gewandeld.  Pinksterbloemen gezien. Hebben we nu de opstanding of de uitstorting van 
de heilige geest gevierd?  Pinksterbloemen hebben niets te maken met Pinksteren. Deze verklaring 
vind ik beter. Wanneer de pink-ster-bloemen bloeien gaan de pinken voor het eerst de wei in. Pinken 
zijn jonge, vrouwelijke puberkoeien. En de opstanding dan? 
 

 



 

 

In het slotkoor “Die Zauberflöte” zingen we over Isis en Osiris. Zo’n 1500 jaar voor Christus werden 
deze goden aanbeden in Egypte met nog veel meer goden. Osiris is de god van het dodenrijk. De 
godinnen Isis en Neftees zorgden er voor dat Osiris, die vermoord was door broer Set (de boze god) 
en in stukken gesneden was, weer tot leven kwam. Isis raakte zelfs zwanger van Osiris en baarde 
Horus. Kerst? 
Osiris ziet er uit als een mummie en draagt een herdersstaf en een geselzweep, maar zijn gezicht is 
groen. Dat staat voor vruchtbaarheid en opstanding. De Nijl zette vroeger Egypte een half jaar lang 
veel onder water, de dode periode.  
Dan begon het water te zakken en het graan (de opstanding) kon weer groeien.  
Er zijn veel meer van deze prachtige verklarende verhalen. We hadden toen nog geen feitelijke RIVM. 
 
Slechts een kievit gespot. Vanaf mijn geboortejaar is het aantal weidevogels teruggelopen met 80 %. 
Wel de eerste boerenzwaluw gezien. Deze heeft een duidelijke hooivorkstaart. Mijn vriend, boer Jan 
uit Losser, zet op 1 april altijd de grote ronde ‘niendeur’ van de koeienstal open. Aan de houten 
balken heb ik jaren geleden plankjes gemaakt en daar nestelen elk jaar een aantal boerenzwaluwen. 
Drie legsel per jaar. Maar er moet wel de hele zomer een modderpoel in de buurt zijn, anders gaat 
het feest niet door en voldoende luchtplankton. Zwaluwen brengen geluk. 
Heb je je wel eens afgevraagd hoeveel soorten zwaluwen we in ons landje hebben? Boeren-, huis-, 
nacht-, gier- en oeverzwaluw. 
Door de coronacrisis is de bouw van de vleermuiskelder ( zomer- en winterverblijf) en 
oeverzwaluwwand uitgesteld. 
 

 
 
De stichting Buur maakt Natuur ( www.buurmaaktnatuur.nl), waar ik medeoprichter van ben, heeft 
Europese subsidie gekregen om dit verwezenlijken. Wist je dat vleermuizen ’s nachts ook de 
volwassen vlinders van de processierups eet? 
In februari heb ik 22 nestkasten gemaakt en aan de achterkant onderaan kunnen de vleermuizen in 
hun zomerverblijf kruipen en voorin nestelen de kool- of pimpelmezen of spreeuwen. 
Volgende keer meer over vleermuizen en mezen. 
 
Herman Nijhof 14 april 2020 
  



 

 

 

Lief en Leed 

 
 
Beste zangersvrienden, 
 
Ook in het Paasweekend hadden wij u graag een nieuwsbrief willen sturen. Misschien heeft u er naar 
uitgekeken en was u teleurgesteld, dat er geen nieuwsbrief kwam. Enerzijds had dit te maken met de 
gezondheid van de voorzitter zelf (zie zijn voorwoord), maar ook met het droevige en trieste nieuws, 
dat wij kort voor de Paasdagen ontvingen. Wij hebben u daarover al bericht. 
 
Twee van onze koorleden, Bennie Roes en Bert Renting, verloren kort voor Pasen hun echtgenote. 
Wij wisten, dat zij al langer ziek waren en in een zware fase van hun leven verkeerden. Ans overleed 
op zondag 5 april en Ivonne daags erna op maandag 6 april. Door de huidige omstandigheden zijn 
beiden in kleine kring gecremeerd op zaterdag 11 april. Met het overlijden van Ans en Ivonne verlie-
zen wij als koor ook twee trouwe fans. Vanaf deze plek wensen wij Bennie en Bert, hun kinderen en 
kleinkinderen en overige familieleden veel sterkte met het verwerken van dit zware verlies. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Ton Menke [voorzitter] 
 

 

 
 



 

 

 
 

‘SAMEN’ REPETEREN 2.0 

  
In een mail van vrijdag 3 april heeft René Alofs jullie de eerste drie audiobestanden gestuurd om die 
thuis te gaan oefenen. Daarbij had hij aangegeven, dat binnen enkele dagen een tweede mail zou 
volgen met 3 andere liederen. 
  
Deze tweede mail had hij graag dinsdag 7 april willen versturen, maar het overlijden van Ans Roes en 
Ivonne Renting deed hem terecht besluiten daarvan af te zien. Uit respect voor hen en de directe 
familie heeft hij daarom gewacht met het versturen van de tweede mail, die afgelopen week alsnog  
is verstuurd.  Het betrof de volgende drie liederen: 159 Hallelujah van Händel ; 224 Stenka Rasin en 
426 Priesterkoor. 
 
Inmiddels staan ook de volgende liederen al weer klaar om verzonden te worden. Deze keer gaat het 
om de liederen 022 U Boj ; 427 Landerkennung en een nieuw lied 266 Bogoroditse Devo. Van dit 
laatste lied heeft Christo de volgende tekstverklaring meegestuurd: 
 
Bogoroditse devo, raduisya, Blagodatnaya 
Mariya, Gospod s Toboyu 
Blagoslovenna Ty v zhenakh, i blagolsloven plod 
chreva Tvoyego 
yako Spasa rodila esi dush nashikh 
(bij het audiobestand wordt ook een bestand meegestuurd, waarbij Christo de uitspraak voorleest). 
 
Vertaling: 
Verheug u, O Maagd Theotokos, Maria vol van genade, 
de Heer is met u. 
Gezegend zijt gij onder de vrouwen, 
en gezegend is de vrucht van uw schoot. 
 
Voor de leden, die niet over email beschikken worden de liederen op cd rom gezet en aan hen uitge-
deeld. Bij de eerste cd rom is gebleken, dat de liederen in een verkeerde format zijn gezet, zodat zij 
niet afgeluisterd kunnen worden. Dat gaan wij uiteraard herstellen en krijgen de betreffende leden 
een nieuwe cd-rom: met de eerdere 6 liederen en de nieuwe liederen, hierboven vermeld!  
 
Van het lied “U Boj” heeft Christo ook een verklarende tekst gestuurd. Ook deze willen wij jullie niet 
onthouden: 
 
Vecht, vecht! 
Zwaard van de stroom, broeders, 
laat de duckman weten hoe we gaan! 
 
Onze stad brandt al, 
we gloeien al met: 
brul hun ori, 
woedend is hun greppel! 
 
Als vuur die borst van onze vlam, 
zwijg het gebrul van ons zwaard! 
 



 

 

 
 
Net als de broer van mijn broer 
Zrinsky kust iedereen! 
Achter hem aan de deur, 
trouwe helden jou! 
 
Nu, broeders! 
Laadgeweren, zelfkruisen, 
onze donder, onze trio's, 
laat het ploegen, vernietigen, zee! 
 
Vaarwel nu, 
ons huis voor altijd, 
oh, tot ziens, 
van overal en overal 
hierop gaat de wierook over. 
En al in het graf 
het heilige lijk van uw harmonie, 
maar dat doen ze niet! 
Voor jou zoon, elke man in de strijd beweegt! 
Ons huis, je staat voor altijd! 
 
Kom op in de strijd, in de strijd! 
Thuis, thuis nu in de strijd! 
Die van ons is klein, maar het is een dapper  aantal! 
Wie, wie zal hem verpletteren '? 
Dood aan de duivel, dood! 
 
Vechten, vechten! 
Maak je zwaarden los, broeders, 
Laat de vijand zien hoe we sterven! 
 
Onze stad brandt al, 
De hitte bereikt ons al: 
Hun gebrul weerklinkt, 
Hun woede heerst! 
 
Onze kisten laaien op als dat vuur, 
Het gebrul wordt tot zwijgen gebracht door  het geratel van onze zwaarden! 
 
Uiteraard is het ook nu weer verstandig de bladmuziek erbij te nemen, wanneer je gaat repeteren. 
Van het nieuwe lied 266 Bogoroditse Devo hebben we nog geen bladmuziek. Daarvoor in de plaats 
kunnen jullie de volgende tekst er bij nemen: 
 
Bogoroditse devo, raduisya, Blagodatnaya 
Mariya, Gospod s Toboyu 
Blagoslovenna Ty v zhenakh, i blagolsloven plod 
chreva Tvoyego 
yako Spasa rodila esi dush nashikh 
 
Wij wensen jullie weer veel succes met het REPETEREN 2.0.  



 

 

DE PR-COMMISSIE INFORMEERT  
 
"Het Corona-virus: Ik ben geen deskundige, maar ik heb het een en ander aan informatie zowel in 
binnen- als buitenland  de afgelopen tijd goed gevolgd, zeker omdat ik in Duitsland woon en het koor 
in Nederland zijn thuisbasis heeft. Zover ik het nu kan inschatten, denk ik, dat wij tot en met juni 
2020 in een soortgelijke situatie blijven als thans. De maanden Juli en augustus 2020 zullen 
waarschijnlijk de maanden zijn, waarin wij weer langzaam de zaken gaan opstarten en (naar ik hoop) 
weer langzaam echte repetities kunnen  gaan houden en ik vermoed en hoop dat wij vanaf 
september 2020 weer gaan draaien in de vorm van concerten , in wat voor "afgeslankte" vorm dan 
ook! 
 
Ik hoop dat dat lukt en dat er toch niet een kink in de kabel komt, maar vooralsnog heb ik er goede 
hoop op. 
 
Repetities. Het idee, om een vorm van repetitie(s) te op afstand te houden is een prima initiatief dat 
dirigent, MAC en bestuur goed hebben opgepakt. Voorlopig een prima oplossing. Ik heb zelf welis-
waar nog niets ontvangen, maar ik neem aan, dat dat nog wel komt. Behalve dat wij 3 nieuwe 
nummers op deze wijze  gaan instuderen, is het ook niet belangrijk om ons voor te bereiden, op de 
uitvoeringen van september (Bedburg-Hau) en oktober (Stadttheater Emmerich). Dat zijn vaste en 
goed betalende cliënten (Emmerich zelfs dit jaar met 2 goed betaalde concerten binnen 3 maanden), 
die wij in deze "barre" tijden hard nodig hebben en  te vriend moeten houden. Door deze crisis 
worden ze alleen maar schaarser! Misschien kunnen we dus ook diverse Russische nummers, 
waarmee Christo al bezig was, verder uitbouwen en repeteren (zoals nummer 125: Tari Bari, een wat 
moeilijker nummer, maar wel mooi!). Ik denk dat wij ervan uit moeten gaan, dat wij (op zijn vroegst) 
vanaf september weer kunnen optreden! Ik denk dat wij onze repetities in ieder geval daarop 
moeten aanpassen. 
 
PR-activiteiten gaan in de huidige periode gewoon door. Zelfs in deze rare tijden zijn er zelfs nog 
hoopvolle contacten ook. Ik wens u allen Sterkte, blijf gezond. Ik groet u. 
 
Peter Velrath 
 
  



 

 

 
 
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 


