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We hebben ‘kopij’ nodig!!! 
Van zaterdag 23 januari tot woensdag 10 februari geldt in Nederland een avondklok tussen 21.00 
uur en 04.30 uur. De maatregel betekent een verdere verzwaring van de lockdown. Ook is het 
maximale aantal bezoekers thuis nog verder teruggeschroefd. Al met al kunnen we dus voorlopig 
nog niet samen zingen en missen we onze belangrijke sociale contacten. Zingen in groepsverband 
heeft niet alleen een sterk sociale waarde, maar zingen is ook nog eens hartstikke gezond voor 
lichaam en geest. Het bestuur probeert al maandenlang zijn verantwoordelijkheid te nemen, waar 
het gaat om het bij elkaar houden van de vereniging. Dat doen we onder andere door het uitgeven 
van een wekelijkse nieuwsbrief. 
 
Deze week de 44ste editie. Leuk om te doen maar een hele opgave. We zijn daarvoor heel veel dank 
verschuldigd aan de makers en bedenkers van de vaste rubrieken, Ton Smilde (Op pad met de 
Fotograaf en Sentimental Journey), Herman Nijhof (Circle of Life) en Marlies van Hal (Spitten in het 
Verleden). Willen we de nieuwsbrief kunnen blijven maken en aantrekkelijk houden, dan hebben we 
meer ‘kopij’ nodig.  
 

 

In elke editie vragen we u al een bijdrage of kopij aan te leveren voor ‘het papieren visitekaartje’ van 
het Ulfts Mannenkoor. De respons is echter (nog) niet groot. Dus opnieuw een oproep! 
Meldt de wetenswaardigheden over uw leven in Coronatijd, nieuws uit uw woonplaats of regio. 
Zendt ons een tekst, een persbericht of een knipsel. Waar mogelijk en van toepassing bij voorkeur 
met een foto. 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”. 
 

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”. 
 
Leendert Santema reageert op de nieuwsbrief van vorige week (nummer 43): Wat een prachtige 
reportage van Ton en het verhaal van de Totems van Herman. Mannen waar halen jullie het 
vandaan. Het is een genot om het te bekijken en te lezen. Het mooie is, dat we deze onderwerpen 
gebruiken tijdens gesprekjes gedurende spaarzame bezoekjes. Het levert boeiende reacties op 
Met collegiale groet 
 
Podcast: Koren in coronatijd 
Als gevolg van de coronacrisis zitten de meer dan 1,7 miljoen koorzangers in Nederland thuis: er 
wordt niet meer gezongen of gerepeteerd. Radioverslaggever Matthijs Holtrop gaat in “Koren in 
coronatijd” op zoek naar de verhalen van zangers, dirigenten, componisten en andere liefhebbers. 
Voor deze mensen is koorzingen méér dan een hobby: het is een sociaal vangnet, een uitlaatklep, of 
simpelweg hun beroep. Welke stille ramp voltrekt zich achter de schermen? Koren in coronatijd is 
een podcastserie gemaakt op initiatief van het Nederlands Kamerkoor, in samenwerking met NPO 
Radio 4 en KRO-NCRV. Koren in coronatijd: vanaf 27 januari te beluisteren!! 
 

 
 
Abonneren via een podcast-app (zie hieronder) of beluister de trailer op deze website! 
https://www.nederlandskamerkoor.nl/podcast-koren-in-coronatijd/  

  

 



 
 
 

Concerten en aktiviteiten UMK 2020 
    
 2021   
Dinsdag 
22 juni 
(optie) 

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. 
10.10 
 
 
Zondag 
12-12 
 
 
Zondag 
19 -12  

Concert i.s.m. Balalaika Trio Trojka aanvang 18.00 uur 
Stadttheater Emmerich aanwezig  
 inzingen  
   
Concert i.s.m. blaasensemble   
Stadttheater Emmerich aanvang 20.00 uur 
   
   
Kerstconcert i.s.m. Harmonie Ulft aanvang 16.30 uur 
Petrus & Pauluskerk in Ulft aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  
   

 
 
 
 
 
 



 
 
Door: Ton Smilde 
 
 

Brazos Bend State Park 
 

 
 
Het Brazos Bend State Park is een 1.982 ha groot staatspark langs de Brazos-rivier in Needville, Texas 
en wordt beheerd door de Texas Parks and Wildlife Department.  
Het park is een toevluchtsoord voor een gevarieerde mix van inheemse dieren in het wild en planten. 
Het Brazos Bend bevat gebieden van de kust, prairie, bodembos, wetlands, waaronder open en semi-
open meren en overgangsmoerassen.  



 
 
Met meer dan 300 gedocumenteerde vogelsoorten is het park is een paradijs voor vogelaars. 
 

 
 
De witstaartherten zijn de grootste van meer dan 25 verschillende soorten zoogdieren. Andere 
zoogdieren hier zijn wilde varkens, wasberen, eekhoorns, rivierotters, Rode lynx, en vossen. 
Er zijn ongeveer 21 soorten reptielen en amfibieën. 



 
 
De meest opmerkelijke en populaire bewoners van het park zijn de relatief grote bevolking van 
Amerikaanse alligators. Het park is het hele jaar geopend, met uitzondering van meerdere 
weekenden per jaar waarin het gesloten is voor gecontroleerde jachten om de witstaartherten 
populatie te beheren. 
 

 



Archeologische materialen tonen aan dat prehistorische mensen dit gebied bezochten, mogelijk al 
300 voor Christus.  
 

 
 
Naast het bewonderen van de natuur, u ook wandelen en fietsen, vissen, picknicken, paard rijden en 
overnachten. Er is 60 kilometer aan paden. Ook in het park is een sterrenwacht met de grootste voor 
publiek sterrenkijker. 
 

 
 
 



Alligators zijn een onderfamilie van krokodilachtige die behoren tot de familie alligators en 
kaaimannen. De groep werd voor het eerst wetenschappelijk beschreven door Georges Cuvier in 
1807. 
 

 
 
Er zijn acht moderne soorten krokodilachtige die tot de familie der alligators behoren, maar slechts 
twee soorten zijn 'echte alligators' en behoren tot de Alligatorinae en het geslacht Alligator. De 
overige zes soorten behoren tot de onderfamilie kaaimannen (Caimaninae). 
 

 
 
Alligators onderscheiden zich van andere krokodil achtige door de aanpassingen voor het zwemmen 
en drijven in water. De ogen en neus steken boven het water uit, terwijl de kop toch onder water kan 
blijven dankzij een klep in de keel. Anders dan bij de krokodillen, waarvan de tanden van de boven- 
en onderkaak in elkaar passen, vallen de tanden van de bovenkaak van alligators over die van de 
onderkaak. 
Alligators kunnen grote prooien doden door deze onder water te trekken en te verdrinken. De twee 
soorten worden behoorlijk groot en kunnen grotere prooien aan zoals herten. 



 
 
Tot de alligators behoren veel uitgestorven soorten als de monsterlijke Allognathosuchus, die 
eruitzag als een krokodil met een hagedis-achtige kop. De enige twee niet-uitgestorven soorten zijn 
de Chinese alligator en de Mississippi alligator 
 

 
 
Met de Chinese alligator gaat het in het wild 
bijzonder slecht, hoewel in dierentuinen nog vele 
populaties in gevangenschap worden gehouden. 
De Mississippi alligator is gewild om zijn huid, 
waarvan krokodillenleer wordt gemaakt, maar 
ook het vlees is erg gewild. Zowel de huid als het 
vlees worden voornamelijk verkregen door 
gefokte exemplaren uit krokodillenfarms, en niet 
meer door massaal de wilde populaties uit te 
dunnen. Stroperij en habitatvernietiging vormen 
echter permanente bedreigingen. 



 
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. 
 
 

 
 
1957: de eerste foto van het Ulfts Mannenkoor. Locatie: Dansschool Witjes in Ulft. Archief: Jan Besselink (Januutoer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Door: Marlies van Hal 
 
Vier april 2004 het de Lions Club 'n concert gepland 
met het UMK, de Jody-Singers en de Jan Rietman Band 
's Middags veur 't concert wördt der bi-j ons gebeld 
Jan Rietman in paniek, en den vertelt 
De Jody-Singers durven de solo's niet aan 
Wetten jullie 'n oplossing, heel spontaan? 
 
Roos van der Sanden kump derbi-j 
en Jeroen van Hulten is van de parti-j 
'n Swingend concert veur 'n goed doel 
gif menig toeschouwer 'n goed gevoel 
 
Als koor bunt wi-j onmundig bli-j, 
wi-j kriegen steeds meer ni-je zangers derbi-j 
Nao 'n inwerkperiode bunt ze vol in de running 
verzekerd van 'n verblijfsvergunning 
 
Twintig april zingen wi-j menig Russische melodie 
bi-j Groeskamp veur de Rotery 
't Was 'n prachtige aovend met mooie muziek 
't enige minpunt was de akoestiek 
 
'n Wielergroep rond Docus van der Zanden 
Versleet nogal wat fietsenbanden 
van Wladiwostok tut aan Scheveningen 
en wi-j kwamen den aovend zingen 
 
Umdat der 'n boek geschreven is 
Over die avontuurlijke gebeurtenis 
Erica Terpstra kreeg 't eerste exemplaar 
En zi-j is 'n gezellige babbelaar 
 
Ze had 't prima naor de zin 
en prees ons hos de hemel in 
Ze had al in de pauze naor huus willen gaon 
maor kon de verleiding niet weerstaon 
 
um ook in 't tweede deel te blieven 
En ze zei, zonder te aoverdrieven 
dat ze hotel de botel van ons was 
Zowel van tenoren, baritons en bas 



Ze zei, veur de vrouwen van Ulft, is 't vanaovend wennen 
daor is gin man meer te bekennen 
 
De meimaond wördt aan ’t ni-je repertoire besteed 
zodat wi-j in Januari up to date 
de liederen uut de ni-je EU-landen kennen 
En Piet wil, dat wi-j der langzaam aan wennen 
um alles uut de kop te leren 
en niet met de neus in de map repeteren 
 
Vijf juni stonden wi-j met 73 man sterk 
in 'n volle Gendringse kerk 
Dat was 'n muzikaal gebaar 
veur Riekie en Bennie Overbeek, 't robijnen paar 
 
15 Juni slut in Portugal de voetbalkoorts toe 
Nederland en Duitsland hebben 'n rendevous 
De repetitie is daorum vervroegd 
En iedereen is vergenoegd 
 
Jan Hendriksen kump in 'n oranje aoveral 
vanwaege dat EK in Portugal 
Piet in witte bloes, korte boks en bruune schoen 
hi-j dacht laot ik 'n oranje stropdas umdoen 
 
As finishing touch hatte 'n scheidsrechterfluit 
toen was nog de vraog, 4-3-3  of toch 'n ruit 
't Inzingen begon met Hup Holland Hup 
't mocht allemaol niet baten, gin Europacup 
 
Lee Towers had veur alle zangers 'n voetbal-CeDe in gedachten 
daor zitten wi-j now nog op de wachten 
Al wat der kwam, maor gin CeDe 
toen maor één gekocht, as Vaderdag-idee 
 
't Ding hos gries gedraeid, maor helaas 
in de finale was Portugal de baas 
Wi-j stonden hand in hand achter Oranje 
maor aan 't end was der gin champagne 
 
Op 6 Juli gingen wi-j op bezoek 
bi-j Maria Postel en de Debbeshoek 
Kledingveurschrift was smokingboks met gilet 
vier zangers hadden niet opgelet 
 
Die kwamen in 't verkeerde textiel 
in plaats van gilet in tenue de ville 
Ze kwamen uut, Herwen, Gendringen, Ulft, ik nuum ook gin naam 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
 



'n Concert met koor, dirigent en pianist 
Ni-je stukken, en menig ni-je solist 
De kapper het met Dunkelrote Rosen onverwacht 
alle vrouwen de kop op hol gebracht 
 
Veur de vakantieborrel kwamen der niet völ zangers meer 
Wim Nijland lei zin leiderschap neer 
De man, den 't now bi-j de Vriendenkring veur het zeggen het 
is de ni-je veurzitter, Ger Marneth 
 
24 Juli wazzen Cor en Stien Molenaar  
sinds veertig jaor 'n huwelijkspaar 
In de Antoniuskerk zingen wi-j de mis 
waor ondanks de vakantie 'n groot aantal zangers is 
 
10 Augustus hadden wi-j weer motten starten 
Maor de hitte spölt ons parten 
Umdat de thermometer meer dan 30 graden telt 
wördt 't tropenrooster ingesteld 
 
14 Augustus, nog steeds prachtig weer 
staon wi-j veur de dertigste keer 
rond 15 Augustus met 'n boeiend program 
in de mooie Oswalduskerk van Zeddam 
'n  Mudvolle kerk waardeert onze zang 
'n Staonde ovatie, minutenlang 
 
Aover 17 Augustus heb ik ook nog 'n verhaal 
Der was repetitie in ons clublokaal 
Een delegatie uut Bocholt is aanwezig 
en ziet koor en dirigent druk bezig 
 
Herr Nienaber zut hoe Piet dendert en daast 
waorop hi-j de volgende opmerking plaatst 
Den dirigent is nog gut gesund 
hi-j springt veur dat koor, wie ein junger Hund 
't was der maor één, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
31 Augustus kump veurzitter Coen 
op de repetitie en is uut zin doen 
In-ens isse de laesbril kwiet 
en zonder dat ding functioneert hi-j niet 
 
Hi-j realiseert zich, dat 't veurleazen niks wördt 
want daorveur hette de armen te kört 
Hi-j is met 'n noodgang naor Blokker gerend 
daor koop i-j zo'n ding veur 'n paar cent 
 
Met de ni-je bril bi-j de Sluus aangeland 
kump buurman Alfons binnen, met iets in zin hand 
Ank had 'm Coen zin bril metgegeven, die goeie fee 



der kan niks meer gebeuren, want now hette der twee 
 
Peter zat laatst duur in de businessclass 
toen hi-j naor China mos veur de baas 
Met zin buurman in 't vliegtuug kumpe in gesprek 
en onder 't praoten hette ontdekt 
 
Den man is in Cyprus  minister van buutenlandse  zaken 
maor Peter durfde gin afspraok te maken 
um 't koor in Nicosia te laoten zingen 
Dat hatte op zin minst af motten dwingen 
 
De volgende keer motten ze Jan maor naor China sturen 
den kon ons misschien wel in Cyprus verhuren 
't was der maor één, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
11 September viert Peter in Silvolde feest 
want end Augustus isse vieftig geweest 
De taarten wazzen heerlijk, maor de muziek völ te hard 
Annie van Eekeren het de hele aovend servetten in de oren gehad 
 
Ow eigen woord kon i-j niet meer verstaon 
Coen Meier is met menig bestuurslid naor buuten gegaon 
Hi-j voerde daor, zo geet 't gerucht 
functioneringsgesprekken in de frisse lucht 
 
17 September geet bi-j ons de wekker um kwart aover vier 
Jan, Coen, André en Peter, dus 'n man of vier 
Reizen met de bus naor Europoort 
en halen onze Engelse gasten van boord 
 
Deur trieste umstandigheden is de boot völ te laat 
'n Engelse zanger is met een helicopter ziek van de boot gehaald 
Bi-j Moors aangekommen nao de aoversteek 
vallen ze hongerig aan op koffie en cake 
 
Wassen en umklejen bi-j ' t gastgezin 
de late lunch of vroeg diner geet der wel in 
Dan gaon wi-j naor de DRU met man en macht 
daor wördt veur Hans Goudswaard 'n serenade gebracht 
 
Ons erelid is dan 80 jaor 
dus zingen wi-j graag met 't hele koor 
Ook Roos verrast de jarige Job 
met de "Circle of life ", 't kan niet op 
 
't Honley Male Voice Choir gif ook acte de presence 
dat gif den dag nog extra glans 
De DRU gebouwen bunt meer dan antiek 
maor verrassend goed is de akoestiek 
 



Nao afloop kriegen wi-j allemaol 'n boek 
aover 't laeven van Mister Achterhoek. 
De Engelse dames lopen intussen 
Langs pannen en gietiezeren brievenbussen 
 
Daornao met den hele pruttel de Smeltkroes in 
De Engelsen hebben 't naor hun zin 
Daor was, zoals in goed Nederlands in 't program stond vermeld 
'n social evening, daornao was iedereen uutgeteld 
 
Één Engels stel het in Leeds op 't vliegveld staon zweten 
die hadden de passen thuus vergeten 
Gin reis naor Holland, die wazzen den domme 
ik dacht, dat kan alleen Ulftse wetholders  aoverkommen 
 
Volgende weak gaon we weer wieder........ 
 
 
 

 

 

 
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 


