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TIJDELIJKE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (7) 
 

 

 

 

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 zevende 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                mei ‘20
       Maart 2020 



 

 

VAN DE VOORZITTER  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 
 
 

Repetities per 1 juli 2020??? 

 

 

De persconferentie van Premier Rutte afgelopen woensdag 6 mei 2020 zorgt voor veel opluchting en 
perspectief, maar wijst met nadruk onverkort op het belang van gezond verstand en zelfbeheersing.  

Op het eerste oog lijken er ook mogelijkheden te ontstaan om onder strikte voorwaarden koorrepetities 
op te starten. Vanaf 1 juni weer in kleine setting (tot 30 personen totaal per culturele instelling) en vanaf 
1 juli in grotere omvang (tot 100 personen totaal per culturele instelling). Mits aan alle basisrichtlijnen 
wordt voldaan en er op basis van strikte protocollen wordt gehandeld. (zie ook de infographic 
“Basisregels voor iedereen” van 6 mei 2020 van de Rijksoverheid onder deze tekst). 

Nuancering 
Voor het bestuur is nog onvoldoende duidelijk wat dit voor het Ulfts Mannenkoor specifiek betekent. 
Culturele instellingen mogen per 1 juni weliswaar onder strikte voorwaarden open, maar daaruit kan 
niet direct worden geconcludeerd dat ‘dus’ ook koren, waaronder het Ulfts Mannenkoor (of andere 
muziekgezelschappen) weer actief kunnen repeteren. Hierover wordt, via onze koepelorganisatie KNZV, 
geprobeerd meer helderheid en nuancering te krijgen. Zij dringen aan op duidelijke richtlijnen voor onze 
sector. Voor veel zangers is veilig zingen – terecht – een cruciaal punt. Dit zou daarom volgens ons 
onderdeel moeten zijn van een besluit om weer met activiteiten te kunnen starten.  

Onderzoek naar veilig samen zingen 
Er lopen verschillende onderzoeken in binnen- en buitenland, waaronder een spoedonderzoek aan de 
TU Delft in opdracht van de gezamenlijke professionele orkesten en koren. Ook de TU Eindhoven doet 
onderzoek naar aerosolen in sectoren in sport en cultuur en hoe veilig samen gezongen of gemusiceerd 
kan worden. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een (goedgekeurd) protocol, 
waar koren hun eigen activiteiten op kunnen inrichten. We hopen op deze onderdelen zo spoedig 
mogelijk, en uiteraard als het even kan voor 1 juni meer te kunnen meedelen.  

De onduidelijkheid en het geduld is niet fijn, maar het is wel van belang om straks weer gezond en veilig 
met onze activiteiten aan de slag te kunnen gaan. 
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Twee weken geleden hebben wij jullie per email laten weten, dat de moeder van Ton, onze voorzitter, 
op 87-jarige leeftijd is overleden. Dat het UMk een belangrijk onderdeel kan uitmaken van iemands 
leven, blijkt uit onderstaande tekst, geschreven door ons erelid Marlies van Hal. 

 

HERINNERING AAN DOORTJE MENKE 
 
Doortje Menke is op 21 april 2020 overleden. Ze is 87 jaar geworden en was getrouwd met Willie 
Menke, een zanger die meer dan 60 jaar lid was van het Ulfts Mannenkoor.  
 
Als ik aan Doortje denk, dan zie ik een lieve, vrolijke  vrouw, die net als Willie een groot gevoel voor 
humor had. Ik ken haar meer dan 55 jaar en heb 20 jaar met haar als Peuterleidster samen gewerkt. We 
zagen elkaar vaak op verjaardagen, bruiloften, op concertreizen van het UMK en op feestavonden van 
het Mannenkoor en andere verenigingen. 
 
Ze was een tevreden vrouw, recht door zee. Ze was eenvoudig en puur, hield niet van franjes en 
poespas. Doortje was ook een sterke vrouw die er een eigen uitgesproken mening op na hield, die ze 
niet onder stoelen of banken stak. Willie was een druktemaker en Doortje was zijn rustige rots in de 
branding. 
 
Behalve als zanger en solist bij het UMK was Willie ook nog 
lid van het kerkkoor, Musicalgroep Martinus, de 
Strangzangers en het Klaeverblaedje. Toen hij op een 
avond thuis kwam en Doortje vertelde dat hij ook nog lid 
was geworden van de Görgelpiepen in Silvolde , sprak 
Doortje de legendarische woorden: "En in welke kroeg 
spölt zich dit dan weer af?" 
 
Willie kon al zijn hobby's uitoefenen, omdat Doortje hem 
die vrijheid gunde. Ze was blijmoedig, grappig, zorgzaam en eerlijk en ze was betrokken bij het UMK en 
in alles geïnteresseerd, waarmee Willie bezig was. 
 
Toen Doortje en Willie wat ouder werden, verhuisden ze naar een mooi  appartement in Ulft aan de 
Bongersstraat. Toch knaagde het heimwee naar Willie's ouderhuis, waar Willie zijn hele leven en Doortje 
vanaf hun trouwdag gewoond  hadden. Willie miste vooral zijn schuur waar hij menig uur in kluste en 
knutselde. Toen Ton en Annemieke het huis verbouwd hadden, haalden ze Willie en Doortje weer terug 
naar het oude nest. Ze waren zielsgelukkig en werden zeer liefdevol door Annemieke en Ton verzorgd 
tot aan hun dood.  
 
Willie overleed ca. 2 jaar geleden en het kaarsje van Doortje is op 22 april j.l. gedoofd. 
In een knus kerkje in Etten was de afscheidsdienst en vanwege de Coronacrisis konden we de uitvaart 
via internet volgen. Dat moet vooral voor haar zoon Ton, onze voorzitter, indrukwekkend zijn geweest 
om dit vanuit het ziekenhuis te kunnen volgen. Er waren mooie toespraken van zoon Hans en 
dochter  Margareth, een kleinzoon en een kleindochter. Haar schoondochter Anja vertelde Doortjes 
levensloop op een prachtige manier en haar zoon Hans met zijn dochter Lisa sloten de dienst 
indrukwekkend af met een lied van Bram Vermeulen, waarvan de tekst op Doortjes rouwbrief stond. 
 
Dag Doortje, goede reis, je was een bijzondere vrouw. 
 

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



 

 

VAN DE DIRIGENT  
 
 
 
Hallo Allemaal,  
 
In deze bizarre en moeilijke tijd, wil ik ook graag iets van mij laten horen.  
 
Eerst spreek ik de wens uit jullie allemaal op korte termijn weer in goede 
gezondheid terug te mogen zien!! 
 
 
Er is veel gebeurd en er gaat nog veel gebeuren in deze tijd van quarantaine. Alle activiteiten liggen op 
dit moment stil. Overal zijn maatregelen genomen. Bij ons in de muziek sector komt dat heel hard aan. 
Wij kunnen geen groepsactiviteiten organiseren, geen concerten, geen repetities. 
 
Ik moet zeggen dat ik de wekelijkse repetitie op de dinsdagavond enorm mis. Ik ben er ook zeker van dat 
dit ook voor jullie allemaal geldt. De dagen lijken veel op elkaar, we zijn veel meer thuis.  
Ik, als muziekdocent, probeer zo veel mogelijk dingen te doen zodat ik mijn werk kan behouden. Ik geef 
les vanuit huis. Dat is extra belastend als je 6 uur per dag tegen de computer praat, en alle muzieklessen 
online probeer te geven. Tegelijkertijd probeer ik ook veel dingen te organiseren en voor te bereiden 
voor onze repetities en aankomende concerten. 
 
Een deel van mijn werkzaamheden is het “digitaal repeteren” met behulp van audio bestandjes. In 
overleg met de MAC hebben we een aantal liederen uitgekozen en op ons concertprogramma gezet. Zo 
maak ik voor iedere stemsoort aparte opnames zodat jullie thuis toch kunnen repeteren om zo nieuwe 
liederen in te studeren. Ook liederen die we lang niet hebben gezongen probeer ik op die manier op te 
pakken. Ik weet natuurlijk dat dit niet hetzelfde is als live repeteren. Bovendien missen we allemaal de 
gezelligheid van onze bijeenkomsten en het snelle overleg met de buurman: “welk nummer zei hij nou?? 

      
 
Maar van de andere kant, op die manier krijgen jullie de mogelijkheid om jullie eigen stem in alle rust 
thuis (met behulp van de moderne techniek en je eigen bladmuziek) goed in te studeren. Daar kunnen 
jullie onze vaste repetitieavond voor gebruiken, maar jullie bepalen ook zelf hoe vaak jullie willen 

oefenen.       Regelmaat en continuïteit is hierbij echter héél belangrijk. 
 
Het maken van audio opnames is voor mij niet altijd eenvoudig. Ik probeer niet alleen de “eigen” stem 
op te nemen maar soms ook samen met de andere stemmen, zodat jullie direct kunnen horen hoe het 
“totaal plaatje” klinkt.  
Wat ik hiermee probeer te bereiken is dat, als we eindelijk samen mogen repeteren, het instuderen veel 
sneller gaat. Veel zal er van afhangen of iedereen het “digitaal repeteren” serieus neemt en goed zijn 
eigen stem leert! 
 
Met de aankomende nieuwsbrief krijgen we nog een paar liederen erbij. Een tip van mij – wissel 
liederen af (blijf niet te lang op één stuk hangen). Ik heb tot nu toe behoorlijk aantal liederen ingespeeld 

keuze genoeg zal ik zeggen.       
 
Als sommigen van jullie de ingezongen partijen willen laten horen heel graag! Dat zal ik ontzettend leuk 
vinden. 



 

 

Bij deze wil ik ook graag het bestuur en alle leden van het UMK ontzettend veel bedanken voor alle 
steun die ik op het ogenblik krijg! Ik waardeer dat enorm en ik hoop dat mijn bijdrage, in de vorm van 
door mij ingespelde stukken, voor jullie toch iets kan betekenen . Maak er gebruik van mannen!!  
 
Ik hoop jullie allemaal zo snel mogelijk in goede gezondheid weer terug te zien! 
 
Met muzikale groet Christo 

 

 

 

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

 

 

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.  
 
De nieuwe rubriek “Ingekomen Post” wordt blijkbaar enorm gewaardeerd. Niet alleen door de redactie 
van de Nieuwsbrief, die al enkele weken leden oproept om kopie aan te leveren, maar ook door de 
leden zelf. Deze week zijn er zelfs twee ingezonden brieven!! 
 
Wie verrast ons aankomende week met een bijdrage voor de nieuwsbrief?? Zoals inmiddels als bekend 
mag worden verondersteld kunt u uw bijdrage(n) mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl. 

 

 

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

Ulft, 05-05-2020 
 

Voorzitter weer thuis!! 
 
De zon schijnt, ’n ander gevoel! Lichte positieve berichten op het nieuws. Terrassen weer heel kalm en 
(voorzichtig) weer open, en hopelijk ook weer de kapper!! 
 
Nu ter zake: na weer een fijne wandeling met m’n vrouw en thuis gekomen neergezeten en genietend 
van een drankje, zie ik, kijkend door het keukenraam, onze voorzitter Ton met vrouw Annemiek en 
“ijsbeer” Koen, de hond, aanstalten maken voor een wandeling.  
 
Na een kort gesprek en hen begroet te hebben, zegt Ton dat het best zwaar is, en best flink uitrusten 
moet. Hij is niet meer besmettelijk! Gelukkig! Dit is toch positief nieuws, toch? 
 
Hopelijk blijft alles snel positief en dat we elkaar snel weer ontmoeten op onze Olde DRU! 
 
 
Vriendelijke groet,  
 

Blief Gezond!  
 
Goed Goan!! 

 
 
 
 
 

Herman Hunting 
2e tenor 

 
 
 
 

 

************************** 
 
 
 
 
Nawoord redactie: 
 
Herman, ontzettend bedankt voor jouw bijdrage voor deze  nieuwsbrief. Wij waarderen het dat je in de 
pen bent geklommen om kopie aan te leveren. Voor ons een blijk van waardering dat de Nieuwsbrief op 
prijs wordt gesteld! Wie volgt, zullen wij maar zeggen. 
 
 
 



 

 

INGEKOMEN POST (2) 
Varsselder, 06-05-2020 

 

Een hele bijzondere Bevrijdingsdag 
 
Dinsdag 5 mei 2020 zal ik niet snel vergeten. Ik ben gevraagd door mw. Lisanne Steylen of ik een solo-
bevrijdingsconcert wilde zingen bij Azora-de Meulenberg, Ze zei: het is kort dag maar het zou wel mooi 
zijn als je iets voor de bewoners kan betekenen. Ik heb direct ja gezegd en haar gezegd dat ik een 
speciaal programma samen zou stellen.  
 
Toen sloot zich daar ook Azora-Debbeshoek bij aan.  
 
Toen ik dit aan mijn vader van 92 jaar vertelde, werd hij verdrietig dat hij zijn zusje van 97 jaar al 4 
maanden niet meer gezien had. Mijn tante woont n.l. in Thuvine in Duiven en zij heeft ook al maan-den 
geen fysiek contact meer gehad met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Tevens is haar 
schoonzoon in deze tijd overleden.  
 
Dus ik heb 4 mei Thuvine gebeld, uitgelegd wie ik was, wat ik wilde doen en voor wie. Van de leiding was 
niemand aanwezig maar het werd meteen met beide armen omarmd. Als het niet mag, is het onze 
schuld en is het toch al gebeurd zei de dame aan de telefoon.  
 
Dus dinsdagmorgen, 5 mei, mijn vader incl. rollator in de auto geladen op naar Duiven. Een dochter van 
mijn tante en haar man waren er ook en vonden het idee grandioos. Ik heb daar 3 nr’s gezongen en ook 
andere bewoners kwamen vanaf hun balkon en tuintjes luisteren. Zo mooi. Het was triest om te zien dat 
mijn tante mijn vader geen hand mocht geven, terwijl ze hem zo graag vast wilde houden. Het was een 
groot succes, bewoners en medewerkers hebben mij gevraagd snel weer terug te komen.  
mijn vader:                                                                      mijn tante:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
5 mei, ‘s middags 14.00: aanvang van het solo-bevrijdingsconcert in Debbeshoek. Er kwam maar één 
bewoner buiten staan aan de zijkant. Maar ik had toch publiek dat van buitenaf kwam kijken en die 
mensen genoten zichtbaar.  
Het concert was bijna klaar toen kwam de activiteitenbegeleidster naar buiten en zei: de bewoners 
zitten allemaal klaar in de binnentuin en zitten voor het raam te wachten……………dus alle spullen 
verhuisd naar de binnentuin en het hele solo-concert opnieuw gezongen. De bewoners, verzorgenden 
en toevallige toeschouwers hebben zichtbaar genoten. 
 
Daarna naar de Meulenbeek, ook hier veel wachtende mensen achter de ramen. Ik ben ieder concert 
begonnen met: Blowing in the wind, Sofietje, Pick all your troubles in your old kid bag, That’s amore, 
Hallelujah van Milk & Honey (winnende inzending van Israël op het songfestival van 1980), The green 



 

 

barrets, Stenka Rasin, We’ll meet again en als afsluiter: Adios Amigo. Het was geweldig om al die blije 
gezichten te zien. Ik ga over een aantal weken terug voor een nieuwe concertreeks hier. 
 
Daarna hebben we ook een bezoekje gebracht aan Huize Menke om Ton en zijn vrouw een hart onder 
de riem te steken. Ook de hele buurt begon uit te lopen toen ik We’ll meet again begon te zingen. Ik had 
de spullen weer in de auto gezet en de buurt vroeg om alsjeblieft nog een paar nummers te zingen. Dus 
…………….spullen weer uitgeladen, aangesloten…. En toen …………deed het apparaat het tot mijn spijt niet 
meer. Ik heb de buurt beloofd om terug te keren en alsnog een straatconcert te geven. ‘s Avonds bleek 
dat met het in de auto zetten van het apparaat, ik een verkeerd knopje had ingedrukt (kan gebeuren). 
Ook wil ik Dick Amting (1e tenor) bedanken dat hij opnamen heeft gemaakt van deze concerten. 
(Bedankt Dick)  
Wie graag een impressie wil hebben van deze bijzondere dag kan kijken op:  

facebook “ Bariton Varsselder “   
 
 
Hoop jullie binnenkort weer gezond en wel terug te zien op de DRU 
 
Groet René Borgers    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nawoord redactie: 
 
Na 7 weken thuis werken kwam ik op 6 mei René toevallig tegen op kantoor. Hij vertelde mij 
enthousiast zijn verhaal over 5 mei. Vooral zijn optreden in Duiven deed hem zo veel, dat ik hem er van 
wist te overtuigen zijn belevenissen op papier te zetten voor de Nieuwsbrief. René, bedankt hiervoor!! 
Na het lezen van jouw belevenissen begint het zo langzamerhand ook weer bij ons te kriebelen!! 
 
  



 

 

INGEKOMEN POST (3) 
 

Ulft, 06-05-2020 
 

Herinneringen (Tekst René Teunissen d.d. 31-08-2009) 
 
Jullie wetten nog wel hoe ’t  vrogger was, met wel veertig blagen samen in één klas.  
i-j most alles delen niks was d,r van ow,  das toch heel wat anders dan die weelde van 
now. 
Niet nólen niet drammen hold i-j ow gemak,dat hew wel gedaon toen maor t-hielp ow 
gin zak. 
i-j most toen nog luustren  now ook al niet meer, denk vaak bi-j mien  eigen waor mot 
dat toch heer. 
 
 
Op ‘n kolde kamer ’t matras was nog van stro,  dróppels aan de zolder en toch sliep i-j zo. 
Kop onder de dekes as d’r den al was, meesttied ‘n old laken en ’n versletten jas. 
Niet nólen niet drammen ’t was eenmaol zo, d’r zaten zelfs muuzen bi-j ow in ’t bedden stro. 
‘N hele trop blagen  mekaar in één bed, zelfs een aan ,t vuten-end dat paste nog net. 
 
De boks most ook ow bruur aan ’t zelfde met de schoen, ’t paste van gin kanten most d,r wel met doen. 
Gaten in de sokken wieren nog gestopt, was de boks versletten kwam d’r weer ‘n lepken op. 
Niet nólen niet drammen ’t was heel gewoon ,’t was niet ’t mooiste maor altied wel schoon. 
De was lag te dreugen gespreid op ’t gres, gespuuld in de blauwsel de zon den  di-j de rest. 
 
Zaoterdags d’n teil in met ’n hele trop, van Sunlight zeep ‘n bóssel kreeg i-j de meeste sop. 
De plee dat was ‘n plank toen met ‘n gat d,r in , ’t papier gescheurd van kranten hing daor aan ‘n pin. 
Niet nólen niet drammen  niet alles was verkeerd, i-j most zunig weazen dat hew wel geleerd. 
Wi-j kónt nog wel minder de blagen niet meer, hol op oaver vrogger heur i-j ze ieders keer. 
 
Wi-j hadden nog de ruumte dat mag ook gezegd ,   spólden nog gemuudluk midden  op de weg. 
Knikkeren in ,n kuultjen zelf gemaakt van klei, of gingen kikvorst vangen ergens in de wei. 
Niet nólen niet drammen wi-j hebt ons vermaakt , ook as ,t zo uutkwam wel ruzie gemaakt. 
Dan vloagen de klompen en al wat niet meer, ik heur ze nog schreeuwen  ik krieg ow wel weer.. 
 
Jonges en ook meisjes verstoppen in ’t strooi, man wat was dat spannend en de deerntjes mooi. 
Niet nólen niet drammen vól ging aan ons veurbi-j, maor een ding is zeker en dat blif ow wel bi-j. 
Toen wi-j achttien waren veur alles nog bang ,dat wet now de blagen  vól jonger al lang. 
 
Meer dan vief zes klassen kwam i-j ga niet deur, s,aovends wieter leren dat kwam vaker veur. 
I-j was amper vieftien most i-j aan ’t werk, roggebrood met spek te eten daor van wier i-j sterk. 
Niet nólen niet drammen i-j had niks geleerd, most altied maor werken zo hard as ‘n peerd. 
‘N varken wat tuten ‘n klein stuksken grond, zo al bi-j mekander kwamen ow Olders rond. 
 
Now  stop ik met verhalen heb mien best gedaon,  most toch effen kwiet hier hoe -t  vrogger is gegaon.  
Bunt nog zo vól dingen uut den olden tied, ‘n volgend keer weer wieter of misschien ook wel niet.!? 
 
Ik wens iedereen nog alle goeds in dizze vervelende tied, maor zo as de tekst ut al aangif, ’t was vrogger 
ook meestied behelpen. Geniet maor van alles zo lang ’t nog kan. Geniet van ’t leaven en kiek um ow 
heer, al hij honderd- duizend straks telt dat niet meer. 
 



 

 

 
 

 

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 

mailto:secretaris@ulftsmannenkoor.nl

