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TIJDELIJKE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (6) 
 

 

 

 

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 vijfde 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 REDACTIE  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 
Beste zangersvrienden, 
 
 
Vorige week hebben wij jullie uitgebreid geïnformeerd over de gezondheidssituatie van onze 
voorzitter. Dat is ook de reden, dat het voorwoord deze keer verzorgd wordt door de redactie.  
 
Het begint zo langzamerhand een traditie te worden om in het voorwoord even stil te staan bij 
hetgeen ons land op dit moment zo bezig houdt: hoe overwinnen wij het corona-virus, zodat het 
normale leven weer opgepakt kan worden? Dat het zo dadelijk allemaal anders gaat worden is wel 
duidelijk. De 1,5 meter-maatschappij is inmiddels een ingeburgerd begrip geworden. Hoe dit zo 
dadelijk in de praktijk wordt gebracht is nog een vraag. Ook voor ons koor! Eerst maar eens zien 
wanneer de intelligente lock-down versoepeld wordt, zodat wij geleidelijk aan de repetities weer 
kunnen oppakken. Uiteraard worden jullie op de hoogte gehouden zodra er veranderingen zijn! 
 
De laatste regeringsmaatregelen hebben voor ons koor als gevolg dat alle concerten en optredens 
tot 1 september zijn geannuleerd. In deze bizarre tijd is echter ook nog iets positiefs te melden:  
 
Afgelopen donderdag is onze voorzitter Ton vanuit het ziekenhuis weer thuis gekomen. Zoals hij zelf 
ons berichtte is hij nog nooit zo blij geweest met een ontslag. En dat is natuurlijk goed voor te stellen.  
 
Uiteraard kan Ton de draad nog niet oppakken en dient hij thuis verder te herstellen van deze 
gemene ziekte. Door Ton namens ons allen te verrassen met een fruitmand, hoopt het bestuur hierin 
een bijdrage te hebben geleverd. Ik denk, dat ik namens ons allen spreek wanneer ik vanaf deze plek 
Ton heel veel beterschap wens en een voorspoedig herstel.  
 
Het lijkt mij, dat Ton (en anders Annemieke wel) het niet graag ziet dat Ton gebeld gaat worden om 
te horen hoe het nu is. Mijn advies in deze is dan ook: geef de patiënt rust zodat hij ook inderdaad 
kan herstellen. Een blijk van medeleven kan natuurlijk ook via de postbode worden bezorgd! 
 
Dat hij zelf hier anders over denkt blijkt verderop in deze nieuwsbrief. Tijdens het schrijven van dit 
voorwoord ontvang ik van hem kopie voor deze nieuwsbrief, echter ook de melding, dat hij fysiek 
nog tot weinig in staat is. De trap op lukt net en eventjes zitten. En ja dan is de computer dicht in de 
buurt om iets te schrijven en te verzenden. Ik neem zijn kopie maar op onder de rubriek “Tussen-
woord van de voorzitter”.  
 
 
 
 

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

  



 

 

TUSSENWOORD VAN DE VOORZITTER 

 
 
 
Niet alleen het Ulfts Mannenkoor, ook de rest van de koorsector gaat in deze corona-crisis door 
turbulente tijden heen. Niet samen kunnen zingen wordt door iedereen als een groot gemis ervaren. 
Concerten waaraan hard is gewerkt en waar naar uit werd gekeken, kunnen niet doorgaan. 
Dirigenten missen dit misschien nog wel meer dan de koorzangers, nog los van de inkomstenderving. 
Repeteren 2.0 of Zoom-zingen is voor lang niet iedereen een bruikbaar alternatief.  
 
Ook het Koornetwerk Nederland ervaart dat er behoefte is aan informatie over mogelijkheden om 
weer te kunnen herstarten met samen zingen. Ze zijn hierover een Facebook-groep  gestart, en staan 
ook in verbinding met de rijksoverheid en met cultuurpartners om tot gezamenlijk beleid te komen. 
Met andere woorden: er wordt hard gewerkt aan een doorstart van de koorsector zodra dat mogelijk 
is. Daarvoor is wel een goedgekeurd protocol nodig. 
 
Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen en zorgen over de veiligheid van zingend samenkomen in 
groepen. Waarschijnlijk kan de koorsector pas (geleidelijk aan) worden opgestart. Veel koren en 
dirigenten houden er al rekening mee dat fysiek samen komen pas op z’n vroegst per september 
weer mogelijk is.  
 
Ik realiseer me dat dit enorm ingrijpt op ons culturele leven en ons verenigingsgevoel. Toch vraag ik 
iedereen begrip te hebben voor de huidige pauze. Prioriteit hebben onze gezondheid en een 
degelijke nieuwe start in de naaste toekomst.  
 
In deze nieuwsbrief plaatsen we regelmatig updates waar we ons de komende tijd aan vast kunnen 
houden. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Ton Menke 

 
 

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

  



 

 

AANLEVEREN KOPIJ 
 
We vroegen u in de vorige nieuwsbrieven ook een bijdrage of kopie 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.  
 
Mijn oproep om ook iets te schrijven voor de nieuwsbrief is door Theo Reijntjes letterlijk opgepakt! 
De postbode verraste mij deze week met post van Theo. Zijn bijdrage is “vertaald” en voor u na te 
lezen onder de rubriek “Ingekomen post”. Ook Herman Nijhof levert al weer een vierde bijdrage over 
Circle of Life. Wie verrast ons aankomende week met een bijdrage voor de nieuwsbrief?? 
 
Dat er nog veel bijdragen (ook wanneer je niet over een computer beschikt) mogen volgen. U kunt 
uw bijdrage(n) mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl. 

 

 

 

************************** 
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INGEKOMEN POST  
 

Terborg, 28-04-2020 
 
Beste zangersvrienden, 
 
Ik ben niet zo’n held in het schrijven van een brief voor de redactie van de wekelijkse nieuwsbrief. Ik 
doe het liever met mijn stem, goed of slecht, dat mag iedereen zelf bepalen. Maar ik wil het toch 
proberen. 
 
Ik wil op de eerste plaats mijn waardering uitspreken voor de mensen van de Nieuwsbrief. Een 
uitstekend initiatief.  
 
Wat er allemaal gebeurd is vanaf half maart, is voor iedereen wel bekend. Het is allemaal bijna niet 
te filmen. Maar het is goed dat iedereen op de hoogte is van dit gebeuren. Wij hopen, dat iedereen 
het op zijn eigen manier kan verwerken. Wij hopen dat dit snel weer normaal zal worden. Dat we 
weer samen kunnen repeteren en concerten kunnen geven.  
Dat thuis repeteren is een hele goede tijdelijke oplossing. Maar is toch anders. Ik mis mijn collega’s. 
Of ze mij missen is een ander verhaal.  
 
Als ik de agenda bekijk dan is er veel werk aan de winkel. Het is misschien een optie, maar misschien 
zouden we eerder kunnen beginnen met repeteren. Dat gaat natuurlijk alleen als de DRU weer open 
is om te kunnen oefenen met z’n allen. Het programma vanaf 6 september vraagt er wel om. De 
dirigent moet natuurlijk kunnen en ook onze pianist.  
Na de vakantie staan er 8 concerten op het program en wat er misschien nog bijkomt. Misschien is 
het het bekijken waard. We hebben wel heel lang niet gerepeteerd. En ik vraag mij af of we nog wel 
op vakantie gaan in deze periode. Misschien is het mogelijk.  
 
Tot slot wil ik onze voorzitter heel veel sterkte en beterschap toewensen in deze wel heel moeilijke 
periode. 
 
Met zangersgroeten, 
Theo Reijntjes         
 

 

************************** 
 
 
 
 
Nawoord redactie: 
 
Theo, bedankt voor jouw waarderende woorden. Wij hopen dat de geschreven brief foutloos is over 
getypt. Jouw suggestie om i.p.v. vakantie te vieren, te gaan repeteren is natuurlijk afhankelijk van de 
corona-maatregelen, maar het is een idee om in gedachten te houden.  

  



 

 

 
De koolmezen bij ons in de tuin vliegen af en aan om de jongen te voeren en als de oudervogels uit 
het nestkastje komen, nemen ze een wegwerpluier mee.  
Ja, de mezen zijn zeer hygiënisch en zeer modern. De pimpelmezen worden nu ziek van een virus of 
bacterie. Hoe komt dit? 
 
Eigenlijk wel gek dat de mens zegt dat de aardhommel net een zware Sikorsky helikopter is. Of een 
sperwer net zo jaagt als een Sturtzkampfer ( Duits jachtvliegtuig in WO II ). Wat was er eerder de 
hommel en sperwer of de helikopter en het vliegtuig? 
 
Eigenlijk heeft de mens vaak de natuur gekopieerd. Klittenband is afgekeken van de plant de grote 
klis. Leonardo da Vinci bestudeerde de vleugels van vogels en vleermuizen, omdat hij de mens wilde 
laten vliegen. We kennen de kikkerslag met zwemles, gebruiken het Dopplereffect om vliegende 
voorwerpen te identificeren en sommige vleermuizen doen dit al voordat de mensen bestonden. Zo 
hebben nieuwsgierige mensen de afgelopen jaren veel ontdekt en er valt nog veel meer te ontdek-
ken, wat we nog niet weten. 
 

 
 
In mijn pubertijd had ik met oma Femmigje een discussie over de evolutietheorie van Darwin, toen al 
zo’n honderd jaar oud. Mijn oma, een goed ontwikkelde vrouw, wilde er helemaal niets van weten 
en hield vast aan de Bijbelse opvatting en ik werd terecht gewezen. In die tijd ontdekte men ook 
waarom de bergen ontstaan waren; de botsende, drijvende continenten.  
 
De kinderen van nu weten veel over dinosaurussen en mijn kleinkinderen hebben het dino-geraamte 
in Naturalis in Leiden gezien en de bewegende, grommende exemplaren. Dit maakte een geweldige 
indruk. Ze schuifelden langs de muur!  
Lang dacht men dat de botten van de dino’s al voor de zondvloed op aarde waren gekomen. 
Mochten de houtwormen ook mee met de ark van Noach? 
 



 

 

In Circle of life 3 had ik het over zwaluwen. Bij Engbergen zag ik twee boerenzwaluwen op de nep 
telefoondraden zitten. Vlak bij stond een paal met kunstmatige nesten gemaakt voor de huiszwaluw. 
Helaas wordt deze nestelplaats nog niet gebruikt.  
 

 
Bij kasteel Keppel heb ik gekeken of de gierzwaluwen al weer hoog door de lucht vlogen en hun 
gierende geluid lieten horen. Helaas, nog niet. In dit kasteel zitten hoog onder het dak van de donjon  
in een vierkant stuk zandsteen mooie ronde gaten. Een kauw past er niet in, maar deze gaten worden 
elk jaar gebruikt door de gierzwaluw. Ooit broeiden hier spreeuwen en de jongen werden, als de 
veren er doorkwamen, vastgebonden aan een touwtje op het nest. Moddervet werden ze. De 
keukenjongen klom binnendoor de verdedigingstoren in. Ze werden geslacht en gebakken. In de 
Middeleeuwen at men alles. Nu gebeurt dit nog in Wuhan, China.  
Gierzwaluwen zijn eigenlijk geen zwaluwen, een heel andere familie. Het zijn wel trekvogels. 
Wonderlijke vogels. Poten stellen niets voor. Laten zich uit het nest vallen, daarom zitten ze hoog en 
zeilen weg. Zij paren in de lucht. Slapen zelfs in de lucht. Vooral het mannetje, terwijl het vrouwtje 
broedt. 
 
Helaas worden de gebouwen zeer goed geïsoleerd en liggen de pannen altijd perfect. Zo heeft men 
jaren geleden de Catharinakerk in Doetinchem van een nieuw leiendak voorzien. Weg deze 
aantrekkelijke vogels. En geheel tegen de habitatregels in, bescherming! We gaan niet meer op het 
Simonsplein op een terras zitten. Op het DRU complex zijn namaak gierzwaluwkasten hoog tegen de 
betonnen coulissentoren geplaatst. Wie heeft daar wel eens gierzwaluwen gespot?  
Geniet toch meer van het simpele! 
 
Herman Nijhof, 1 mei 2020 
 
 
 
 

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

 



 

 

DANKWOORD 

 
 
Van Hanny en Theo Overgoor is afgelopen week het volgende emailbericht ontvangen: 
 
Beste mensen,  
Dank voor het medeleven van het overlijden van mijn geliefde broer 
Henk. De vele condoleancekaarten geven troost wat ons goed heeft 
gedaan. 
 
Hanny en Theo Overgoor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

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 
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