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Lockdown blijft tot minstens 15 maart 
 

Ondanks enkele beperkte versoepelingen in de coronamaatregelen blijft de lockdown (en de 
avondklok) verder van kracht tot en met 15 maart 2021.  

De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Hoe 
langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor iedereen wordt.  Behalve de economische effecten 
tellen ook de sociale en maatschappelijke effecten van de pandemie, na bijna een jaar, flink op. Maar 
het moet om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen en de zorg toegankelijk te 
houden. 
 
Het wordt eentonig maar de situatie voor het Ulfts Mannenkoor blijft daarom helaas ook 
onveranderd. Dat betekent niet fysiek repeteren tot en met – dit keer – 15 maart 2021. 

De grote vraag blijft wanneer we als bestuur van het Ulfts Mannenkoor vrolijker nieuws kunnen 
melden. We blijven natuurlijk wel een beroep doen op alle zangers, leden en vrienden om begrip op 
te brengen voor de genomen maatregelen. Laat elkaar niet los en houd contact met elkaar! 

 
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”. 
 
 
Herman Mulder heeft een YouTube-kijktip: Ton, dit kreeg ik van familie uit Winterswijk. Misschien 
wel leuke informatie voor het koor. Dit YouTube-filmpje dateert uit de beginjaren '70. Het Ulfts 
Mannenkoor stond toen onder leiding van Ton Scheepers. Concert (met beeld en geluid) samen met 
de Koninklijke Winterswijkse Orkestvereniging (KWOV) uit Winterswijk bij Erve Kots in Groenlo! Ik 
hoop dat het goed overkomt! Hartelijke groeten. Herman 
https://m.youtube.com/watch?v=mCeDFTZfrU4&feature=youtu.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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 
 

Oostendorper watermolen 

 
 
De Oostendorper watermolen is een dubbele, door water aangedreven molen met 3 
onderslagraderen aan de Buurserbeek ten zuiden van Haaksbergen in Overijssel. Stroomafwaarts 
gezien op de linkeroever staat de oliemolen met één rad en op de rechteroever staat een 
korenmolen met twee raderen. De funderingen bestaan uit Bentheimer zandsteen. 
 

 



De watermolen werd in opdracht van Karel V gebouwd en kwam in 1548 gereed. De Molen werd op 
18 september 1548 in gebruik genomen, maar er was een probleem, de kantstenen van de oliemolen 
waren tijdens transport verdwenen. In 1549 kon de oliemolen in gebruik genomen worden. Toch was 
de huidige plek niet zo goed gekozen want de molen had al snel last van onderspoeling en dat is tot 
de laatste restauratie in 1988 gebleven. In 1584 werden beide molens verwoest door 
oorlogshandelingen tussen Staatse en Spaanse troepen.  
 

 
 
In 1633 kreeg Willem Ripperda tot Weldam toestemming de Oostendorper molen te herbouwen en 
dat deed hij op de huidige plek. De molen is in de eeuwen daarna vaak gerestaureerd. Als afsluiting 
van de restauratie in 1988, werd de molen officieel in gebruik gesteld door de toenmalige minister 
Winsemius. 
 

 



Op 8 februari 1946 werd de oliemolen door een watervloed weggespoeld. In 1950 is hij herbouwd 
door architect Jan Jans. 
De oliemolen heeft een slagblok met één slag- en één loshei, een koppel kantstenen en een vuister. 
Ook is er een door de wateras via een drijfriem aangedreven lijnkoekenbreker aanwezig. 
 

 
 
Het waterrad van de oliemolen is 4,70 meter groot, 75 cm breed en heeft 24 houten schoepen. De 
houten wateras is 2,60 meter lang en 40x40 cm dik. Het aswiel heeft 66 kammen met een steek van 
11 cm. Het wentelwiel heeft 52 kammen. De wentelas is 7 meter lang en 38 x 38 cm dik. Op de 
wentelas zitten twee aan twee spaken. Het kranswiel voor het steenwiel heeft 41 kammen met een 
steek van 10,5 cm. Het steenwiel heeft 53 kammen. De overbrengingsverhouding is 1: 0,98. Het 
kranswiel op de wentelas voor de aandrijving van het roerijzer van de vuister heeft 43 kammen met 
een steek van 7,5 cm. Het kranswiel voor de aandrijving van de spinbol heeft 32 kammen en de 
spinbol heeft 22 dollen. De overbrengingsverhouding naar het roerijzer is 1: 1,76. 
 

 
In de oliemolen wordt olie uit lijnzaad, raapzaad, koolzaad en huttentut geslagen. 



 
 
Korenmolen 
De waterraderen van de korenmolen zijn 4,70 meter groot, 75 cm breed en hebben 24 houten 
schoepen. De korenmolen heeft twee maalkoppels en een maalstoel. Daarnaast is er een pletter 
(walsenstoel) aanwezig die ook via een spoorwiel en twee kamraderen wordt aangedreven door een 
waterrad. De overbrenging naar de pletter is 1:11. Verder staat er een wanmolen. In de korenmolen 
wordt haver, rogge en tarwe geplet en gemalen. 
 

 
 
 



 
Maalkoppels 
De eerste van de twee waterraderen drijft via een spoorwiel twee maalkoppels aan met 15der (130 
cm doorsnede) z.g. blauwestenen. De houten wateras is 6,30 meter lang en 40x40 cm dik. Het aswiel 
heeft 56 kammen met een steek van 12,5 cm. De door het aswiel aangedreven bonkelaar heeft 27 
kammen. Het onderste spoorwiel heeft 78 kammen met een steek van 8,8 cm. Het bovenste 
spoorwiel heeft 48 kammen ook met een steek van 8,8 cm. De twee rondsels hebben 24 staven. Het 
kranswiel heeft 19 kammen en de twee tussenkamraderen 31 kammen. De overbrengingsverhouding 
is 1:6,74. 
 

 
 
Maalstoel 
Het achterste waterrad drijft een maalstoel aan. De houten wateras is 6,10 lang en 40x40 cm dik. Het 
aswiel van het waterrad voor de maalstoel heeft 80 kammen met een steek van 9,5 cm. De 
steenschijfloop heeft 13 staven. De overbrengingsverhouding is 1:6,15. De maalstoel heeft 16der 
(140 cm doorsnede) kunststenen 
Voor meer info zie de website: http://haaksbergsemolens.nl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Door: Marlies van Hal 
 
Wi'j zitten nog steeds in November 2004..... 
 
Piet gaf de zangers de goeie raad 
als jullie zingen willen met resultaat 
Moet je ademen vanuit de buik, en alles laten hangen 
Dat is bevorderlijk voor de gezangen 
 
Waorop Fred Löwenthal zei, en dat is gin flauwe kul 
zeg now maor gewoon, vanuut de prul 
't Was der maor één, en 't geet mien niks aan 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Op 1 December veur beeldopname op 't podium 
naor 't Mediapark van Hilversum 
Generale repetitie veur " Het gevoel van.....", bi-j de KRO 
gepresenteerd deur Antje Montero 
 
Bennie Overbeek ontdekt, mien aoverhemd zit niet in de tas 
den stond met 'n wit T-shirt met vlinderdas 
Eén zanger trok per ongeluk de boks van 't smokingpak 
uut andermans zin kledingzak 
 
Toen hatte hoog water en zat wat bekneld 
maor het den fout nog bi-jtieds hersteld 
't Was der maor één, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
2 December, in ons bestaon 'n unicum 
dri-j keer in één waek naor Hilversum 
Veur de concertopname  van "Het gevoel van" 
naor 't mediapark met twee en vieftig man 
 
De wekker lup al vies vroeg af 
Ontbijten, en dan naor de Sluus op 'n draf 
Alle zangers wieren gegrimeerd 
deur leuke dames, dat is niet verkeerd 
 
Dirk Wanders mos elke keer twee man sturen 
um zich veur de opnames te laoten plamuren 
Jan Jansen wier zo muu van al dat jachten 
den hing tegen 'n deurepos te wachten 



Toen kwamen der bezoekers, 'n man of tien 
die hebben um veur de portier aangezien 
Ze vroegen um de weg, die wazzen ook niet daor uut de buurt 
Volgens mien hette ze de rimboe ingestuurd 
't Was der maor één, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
't uur van de waorheid, TV opname met publiek 
van zowel praoteri-j zang en muziek 
Bi-j Anita Meyer en Joke Bruis geet 't niet van een leien dak 
Vief keer opni-j, van de regisseur onder uut de zak 
 
Nao al die profs, de amateurtjes uut de Achterhoek 
in één keer goed, gesneden koek 
't Befaamde koor wieren wi-j genoemd 
in binnen- en buitenland beroemd 
 
Dat was 't end van den marathon 
Den twee waeken eerder al begon 
Toen is 't bi-j ons deurgedrongen 
in veertien dagen is der elf keer gezongen 
 
7 December had 't bestuur 'n afspraak met Piet 
't bestuur was der, maor Piet was der niet 
Ze hebben nog 'n hötje op 'm gewacht 
maor Piet het nerges meer aan gedacht 
 
Toen ze um belden, wasse heel beduusd 
en zat niks vermoedend, gewoon in zin huus 
't Was der maor één, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
12 December in Doesburg 'n mooi kerstconcert 
de zaal was niet helemaol bezet 
't Eerste gedeelte in kozakkenpak 
Coen had de rooie bloes niet in de zak 
 
Toen rei-e helemaol ontdaan 
In 'n noodgang op Zeddam aan 
Met kozakkenbloes en hijgend as 'n hert 
wasse nog net op tied terug veur 't concert 
't Was der maor één, en 't geet mien niks aan 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
'n Prachtig concert, 't publiek zat te stralen 
wi-j zongen minstens in zeuven talen 
Nao afloop zollen wi-j kozakkenfoto's maken in kleur 
maor 't was buuten zo kold, dat ging dus niet deur 
 
19 December, dit jaor veur de laatste keer 
'n Kerstconcert in Doetinchem in winterse sfeer 
De kerk was prachtig aangekleed 



de bouwploeg werkte zich in 't zweet 
 
Prachtige zang van 't Mannenkoor 
en mooie woorden van de pastoor 
'n Optreden met völ solisten 
Begeleid deur 'n Combo en fluitiste 
 
Tweede Kerstdag is 't dan zowied 
Dat i-j 't UMK op televisie ziet 
Gerard Wentink kik fotogeniek 
En verbaasd kiekend naor 't publiek 
 
"Vrede nu" met 't UMK op de buis 
klonk baeter dan de zang van Joke Bruis 
Jan was prominent in beeld 
Maor de hoofdrol was Bennie Kuiper toebedeeld 
 
Den stond as enige van de club 
groot opgenommen in close-up 
Onze televisie was zonder gein 
ondanks breedbeeld nog te klein 
 
28 December was veur 't mannenkoor 
de laatste repetitie van dit jaor 
Bi-j 't prötje dei de veurzitter herhalen 
Dat sommigen de contributie nog mosten betalen 
 
Piet zei, dalijk bun ik den domme 
mien salaris zol welles in 't gedrang kunnen kommen 
Daor het Charles, de penningmeester op ingehaakt 
den zei, waes maor niet bang, ow geld wördt steeds op tied betaald 
 
Waorop Coert zich 'n weg naor veuren baant 
en zegt, maor Piet hèt 't now aover de dertiende maand 
Dat wazzen der dre'j, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
4 Januari 2005, eerste repetitie van 't ni-je jaor 
Frits Wilbrink haost zich naor 't mannenkoor 
Daor aangekommen is 't zicht nihil 
want Frits ontdekt, ik mis mien bril 
 
Van narigheid isse naor huus gegaon 
want zonder bril kanne gin noot zien staon 
Bennie Kuiper is in de VUT gekommen 
het meteen ook 'n baantje aangenommen 
 
Hi-j stopt now al zin energie  
in de verkoop van CD's van de Harmonie 
Asse daor goed oefent, en duut 't met verve 
dan wördt-e bi-j ons misschien wel eerste reserve 
As Hennie Geerts is verhinderd of Dirk Wanders 



dan hebben wi-j gelukkig nog iemand anders 
 
7 Januari wier de familie Frazer verrast 
Die wazzen met hun autobedrijf verkast 
't Mannenkoor is hen völ dank verschuldigd 
daorum wieren ze ook deur ons gehuldigd 
Piet was verhinderd, Herman was dirigent 
en der wazzen voldoende zangers present 
 
16 Januari, veertig jaor huwelijkstrouw 
van Henk Sewalt en Christien, zin vrouw 
Wi-j zingen veur hun robijnen brulft 
in de Petrus en Pauluskerk in Ulft 
 
Nao afloop van de repetities, zo heb ik begreppen 
Geet de harde kern van 't koor in de ni-je hemel kleppen 
Aan Jan vroeg laatst zo'n kletsmajoor 
is den Rottweiler ook bi-j jullie koor 
 
Bi-j naovraog het Jan aangevoeld 
dat Wil Rothuuzen wier bedoeld 
't Was der maor één,en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
18 Januari repetitie in 't Isala 
op de fiets kwam Henny Ketelaar 
deur raegen, kou en natte sneeuw 
en miek de blunder van de eeuw 
 
Hi-j stond alleen bi-j de Sluus, dor was niks te beleven 
en vroeg zich af, waor is iedereen gebleven 
't Was der maor één, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Vrijdag 21 Januari in Silvolde 'n extra repetitie 
met Psalm 150 veur de eerste editie 
van het Achterhoekse Uithoek Festival 
dat end Januari plaats vinden zal 
 
Veur 't Azië-Benefietconcert ri-jt der speciaal 
'n geluudswagen deur Ulft met völ  kabaal 
Daorin zitten onze dri-j W'ees. 
Wim Gootink achter 't stuur, Willy Menke praot zich hees 
 
Wil Rothuzen zit der ter opluistering bij 
Mien Jan is ook veur dit concert op karwei 
Den is bi-j FM Optimaal de klos 
daor wördt-e geïnterviewd deur Allard Ross 
Ook de kranten slaon al twee waeken op hol 
en staon met aankundigingen vol 
 
23 Januari geven zeuven Ulftse koren acte de presence 



Ladies Selection, Ulfts Gemengd Koor en  Vivace, 
Abbey Wednesday, 't Jongenskoor, de Nachtegalen 
en 't Mannenkoor zingen in heel völ talen 
 
Elk koor zingt ongeveer 'n kwartier 
en ieder op zin eigen manier 
Veur de slachtoffers klinkt as eerbetoon 
samen tot slot "You'll never walk alone" 
 
volgende waek geet 't wieder.......... 
 

 

 
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. 
 

 
   
2017 Dank-U-Wel-jubileumconcert i.s.m. het Oude IJsselstreek Muziekfestival in de SSP-hal op het DRU-Industriepark 
 
 
 
 



 
 
Door: Herman Nijhof 
 
We waren 9 februari in Doesburg. Boven de gracht en boven een wak zagen we een ijsvogel op een 
tak zitten. De eerste ijsvogels zag ik in 1977 met mijn gezin varend op het riviertje Gudena in een 
Canadese kano in Jutland/ Denemarken. We maakten daar een trektocht en kampeerden eenvoudig. 
Een staalblauw-achtig vogeltje vloog voor ons uit. Later wees ik andere natuurliefhebbers op dit laag 
over het water vliegende vogeltje. De ijsvogel maakt een broedhol in een hoge oever. Eet vis en mept 
ze dood. Maar waarom heet de vogel ijsvogel? Bij de watermolens bleef in het verleden de 
molenkolk open, een groot wak. De molenaars zagen dan deze vogel “tevoorschijn” komen als er ijs 
lag en noemden ze ijsvogel. 
 

 
 
De staartmees waargenomen. De mees die niet in een nestkast woont, maar een prachtig nestbuidel 
maakt verscholen in bijvoorbeeld kamperfoelie. Sijsjes pikkend op de kop aan de elzenproppen 
gezien. Een familie Canadese ganzen dichtbij de Wehlse Beek. Kop naar beneden in een wak en van 
de bodem waterdiertjes pakken of waterplanten. Nu 16 februari 2021 smelt de sneeuw. De 
houtduiven koeren alweer en mannetje duif maakt fraaie baltsvluchten. De mussen tsjilpen. Zondag 
21 februari zagen we de eerste citroenvlinders en in de vijver de salamanders. 



Totemboom:  eik 
Alleen op 21 maart. Boom van de zonnewende. We gaan van de winter naar de lente. 
karaktereigenschap: U bent een geweldige doorzetter net als de kracht en vastberadenheid van de 
eik. Net als de eik kunt u heel oud worden. U gaat graag tegen de stroom in en tegenstand wekt uw 
vechtlust op. 
 
Verhalen:  
Het Griekse verhaal over Baucis, linde, Philemon en eik kennen jullie. De Griekse priesteressen 
voorspelden uit het ruisen van de eikenbladeren de wil van de goden. Buitgemaakte wapens en 
ander oorlogstuig werden aan eiken, die gewijd was aan de oppergod Zeus,gehangen. Zelfs vijanden 
lieten deze plekken met rust. 
 

 
  
 



Germaanse verhalen; 
Onder de machtige Wodanseik werd recht gesproken. Later bleef dit een ontmoetingsplek voor de 
dorpsgemeenschap. Men noemt deze burgerrechtspraak ‘veemrechtspraak’ en volksvergadering ook 
wel ding of thing. Misschien betekent Dinxperlo wel rechtspraak in het bos. 
 
De eik was ook gewijd aan Donar/Thor. De dondergod met zijn hamer Mjölnir. De worp met de 
hamer veroorzaakte de bliksemflits en de inslag de donderslag. Het gerommel kwam door de ijzeren 
wielen van zijn kar getrokken door twee geiten. De bliksem slaat graag in een eikenboom. “Ein Buch 
soll man suchen, ein Eich soll man weichen” bij onweer buiten! Donar was toen de god van de 
landbouw en werd vooral door de boeren en het gewone volk aangeroepen. De boeren verdedigden 
hun markegronden en plaatsten grens- of markestenen met een speciale “Donar” hamer. Een 
solitaire eik kon ook de markegrens aangeven. Tot in de 19de eeuw hadden boeren vaak een stenen 
hamer op het gebinte van hun vakwerkboerderij liggen als bescherming tegen onweer. Op de hiel of 
zolder lagen ook eikenplanken voor de doodskist. 
 
Een wat griezelige vergelijking: een kale alleenstaande oude eik lijkt veel op de nageboorte, placenta 
met de navelstreng. De bloedvaten zijn de krachtige takken van de eik en de navelstreng is de stevige 
stam waarmee het kind verbonden is met de moeder of met Moeder Aarde. De solitaire eik in het 
veld werd na de kerstening de kroeseboom, de aan Maria gewijde boom, waar het boerenvolk 
devoot een kruisbeeld plaatste of een kapelletje bouwde. 
 

 
 
Rond 1850 was de teelt van eikenhakhout vanwege de goede prijs voor de schors interessant. In die 
tijd produceerde het gehele landgoed Stiliwald bij Wehl 30 voer schors, run of eek per jaar voor de 
leerlooierijen. Een voer is ongeveer 780 kg. Water- of windmolens vermaalden deze eek en werden 
run- of eekmolens genoemd. In Doetinchem werd in een arm van de Oude IJssel het gelooide leer 
schoongespoeld. Om de 10 tot 12 jaar werd het eikenhakhout gekapt. Dit gebeurde in mei en juni. 
Dan is de sapstroom het sterkst. Vaak zittend met de onderbenen in een gat en een zak onder het 



achterwerk werd met de achterkant van het bijltje de schors eraf geklopt. Dit werk werd gedaan 
door dagloners en keuterboertjes voor een paar stuivers per dag. De schelknuppel werden als 
brandhout aan de bakkers verkocht om de oven mee te stoken.  Voor de langste dag 21 juni of 24 
juni Sint Jansdag, hield dit werk op. In 1875 kelderde prijs van de run. De chemie nam het over. Snap 
je nu het woord eekhoorn? 
 
De beruchte moord onder het eikheiligdom. 
Heiden betekent voor de christelijke wereld dat je niet in God, Jezus en de Heilige Geest geloofd of 
nog duidelijker je gelooft niets. Echter de bewoners van de Lage Landen, de Germanen geloofden 
rond 350 na Chr. wel degelijk. Zij hadden de goden zoals Wodan, Frigga, Donar, Tyr, Loki en Balder. 
De druïden vertelden de godenverhalen. Of ze waren al overgegaan tot een christendom dat uit 
Ierland hier door monniken was verteld. Dit geloof was eenvoudig en sterk met de natuur 
verbonden. De bijeenkomsten werden in de volksstaal gehouden. Zelfs de Latijnse bijbel was al 
vertaald rond 350 in het Gotisch door Wulfila. De steden ten zuiden van de grote rivieren hadden het 
christendom van de Romeinse overwinnaar aanvaard. Dit christendom had ook de hiërarchie van de 
Romeinen overgenomen. Paus, kardinalen, bisschoppen. Een organisatie van boven naar beneden. 
En het abstracte begrip de ‘Drieëenheid’. Deze ideologie strookte niet met de natuurlijke leefwereld 
van de Germaanse stammensamenleving. In wonderen geloofden ze niet. De zoon/Jezus was een 
Germaanse koningszoon in dienst van de vader en gehoorzaam aan hem en de stam. Zo werd deze 
nieuwe godsdienst voor een deel reeds beleden door Germaanse stammen, die wisten dat de 
Romeinen militair machtiger waren dan zij en steden en wegen nauwelijks kenden. En toen viel het 
West-Romeinse Rijk in 476. De machtige Franken waren voor een centraal gezag met een eveneens 
machtige staatsgodsdienst, de kerk van Rome. En zij probeerden hun gebied naar het noorden en 
oosten uit te breiden.  
 
Urbi et Orbi.  
In 754 trok bisschop en missionaris Bonifatius met een groot gevolg van priesters, bewakers en 
vooral Frankische soldaten naar Dokkum in Friesland. Hij meende met zijn krachtige woorden en 
machtsvertoon de “heidense” Friezen te bekeren. Zij “kamperen” bij de heilige eik en driegen deze 
om te hakken, wat Bonifatius ook eerder had gedaan. Bij het ochtendkrieken, zoals gewoonlijk in de 
tijd, kwam de aanval. Wat zou jij doen als jouw heiligste dreigde te worden vernietigd? Ook stond in 
hun wet,“Lex Frisionum”, dat deze eik beschermd was. Bonifatius weet kort, met een boek dat gaat 
over de ketterse opvatting van de plattelands christelijke godsdienst, de zwaardhouw op te vangen. 
Het gehele gevolg werd hier in Dokkum vermoord. Een mooie postzegel werd in 1954 uitgegeven. 
Opvallend is dat de Romeinse gebieden katholiek zijn en de Germaanse gebieden later protestant 
zijn geworden. 
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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 


