
 

 

 

 
 
Jaargang 1          nummer 13
         
 

TIJDELIJKE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF 
 

 

Om in deze bijzondere tijd effectief in contact te komen en blijven met 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. We zoeken ook nog naar een manier 
om leden zonder e-mailadres de nieuwsbrief te ‘bezorgen’. We denken met deze nieuwsbrief in ieder 
geval direct te kunnen inspelen op de actualiteit en u op de hoogte houden van nieuws, de laatste 
ontwikkelingen en ‘lief en leed’. Veel leesplezier toegewenst! 

De redactie  

 

ULFTS MANNENKOOR       juni ‘20 

      Maart 2020 



 

 

 

Van de voorzitter 
 
In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat het bestuur van het Ulfts Mannenkoor in zijn 
bestuursvergadering van 10 juni 2020 heeft besloten te proberen per 7 juli 2020 kleinschalig de 
(groeps)repetities weer te gaan starten. Uiteraard nadat het ministerie van OCW het protocol voor 
de amateurkoren heeft goedgekeurd en er voldoende draagvlak en animo is bij de leden. Dirigent 
Christo Guenov heeft aangegeven graag met (groeps)repetities of in kleine groepjes te willen gaan 
repeteren. Zelfs in de vakantiemaanden juli en augustus.  
Uitgangspunt blijft daarbij natuurlijk dat de herstart met de nodige voorzichtigheid gebeurt. Dus 
stapsgewijs beginnen: met groepsrepetities of in kleine zanggroepjes. Bovendien starten we alleen 
als het veilig kan! Een voorwaarde is ook: voldoende draagvlak om de (groeps)repetities te kunnen 
hervatten.  

Om dat draagvlak te peilen heb je inmiddels een mail ontvangen waarmee je kunt aangeven of je wel 
of niet wilt/kunt deelnemen aan (groeps)repetities. We vragen je in alle gevallen deze mail ingevuld 
terug te sturen naar Peter Gregoor, die namens het bestuur de inventarisatie coördineert. Inmiddels 
heeft hij al een 25-tal reacties ontvangen. We roepen de leden die nog niet gereageerd hebben op de 
belangstellingsregistratie vóór woensdag 25 juni 2020 te mailen naar Peter. Zijn mailadres is: 
gregoor.peter@hotmail.com  

Op basis van jullie reacties peilen we enerzijds het draagvlak voor hervatting van repetities maar  
anderzijds ook jullie wensen en verwachtingen. We gaan met jullie antwoorden aan de slag en we 
gaan proberen een eerste opzet en uitwerking voor (groeps)repetities te maken. In samenspraak met 
de dirigent zullen we op basis van deze belangstellingsregistratie ook mogelijke groepen 
samenstellen, een tijdsschema en een agenda maken.  
De leden die deelnemen aan de solistenopleiding zijn inmiddels persoonlijk benaderd door mevrouw 
Annemarie Krijgsman. 
 
Ton Menke [voorzitter] 

 

 

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



 

 

 
 
 
 
Uit:    Dagblad TROUW   
van:   vrijdag 12 juni 2020 
Ingezonden door: Ton Geerts 
 

Klassieke zang zou ‘geforceerd stemgebruik’ zijn en daarmee gevaarlijk. Maar waarom wordt 
daarnaar geen grondig onderzoek gedaan, vraagt Marene Elgershuizen (opera- en concertsolist en 
bestuursvoorzitter Opera Theater Amsterdam) zich af. 
 

Gevaarlijke zang komt alleen in sprookjes voor. 
Er was eens, in een land hier ver, ver vandaan……Zo beginnen de meeste sprookjes. We horen over 
een goed persoon en een slecht persoon en over de strijd die de goede persoon moet leveren tegen 
de slechte om te krijgen wat die persoon wil. Meestal heeft deze figuur ook een magisch voorwerp of 
een speciale kracht die het monster kan verslaan. Een toverspreuk, bonen, maar ook bijzonder 
fluitspel of een stem zoals niemand anders die heeft. 
De realiteit is anders. Zou de rattenvanger ook zes jaar hebben moeten zwoegen om zijn 
diploma aan een Nedersaksisch conservatorium in de wacht te slepen? Toonladders riedelen 
in zijn kleine studentenkamertje, het gebonk van de gefrustreerde buren verdragend?  
 
Mislukte zangpedagoog 
Van de zeemeermin weten we zeker dat ze nooit stage heeft gelopen bij het Omroepkoor, want zij 
ging vroegtijdig op in zeeschuim. Dat krijg je als je een kerel belangrijker vindt dan je eigen toekomst 
en vocale kapitaal. De bijbehorende zeeheks vertoonde frappant genoeg nogal wat overeenkomsten 
met een mislukte zangpedagoog die verbitterd dan maar het talent van de jongere wegneemt. In elk 
sprookje zit een kern van waarheid. 
Waar magie en realiteit samenkomen noemen we kunst. Muziek heeft iets betoverends. Iedereen wil 
het horen, wil het maken en ervaren. Maar de klassieke zangstem lijkt wel iets buitengewoon 
bijzonders te hebben, zij laat niemand onberoerd. 
De zeemeerminnen en-mannen van vandaag moeten helaas waden in een zee van loze meningen en 
ongefundeerde conclusies. Het RIVM bestempelde onze magie als ‘geforceerd stemgebruik’. Volgens 
het instituut zijn wij de vuurspuwende draak. Er is ons verteld dat we onze monden moeten maar 
moeten houden. Met deze bewoordingen van het RIVM hebben we geen zeeheks Ursula meer nodig. 



 

 

 
 

 
 
Vocaal kapitaal 
Gaan ook wij uiteindelijk op in het schuim? We protesteren wat we kunnen, maar ons vocale kapitaal 
gaat verloren waar de oceanen van publiek opdrogen. Nieuwe studenten toelaten aan conservatoria 
lijkt een cynische manier om die instellingen wél draaiende te houden. Voor de afgestudeerden 
wacht echter niets, want de zeemeerminnen met jarenlange ervaring kunnen wel snel kwaliteit 
neerzetten. 
Kunnen we daarom niet snel terugkeren naar de realiteit? Naar wat ons wel zekerheid geeft. Zoals 
een grondig wetenschappelijk onderzoek. Kan het RIVM niet vlug met de hakjes drie keer tegen 
elkaar klikken, weg uit sprookjesland? 
 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zangles nieuwe therapie voor longpatiënten 
 

In Groot-Brittannië krijgen mensen met longaandoeningen als astma, bronchitis en emfyseem 
zangles om kortademigheid te bestrijden en de levenskwaliteit te verbeteren. 

“De aangeleerde zangtechnieken hebben veel gemeen met de oefeningen die fysiotherapeuten 
gebruiken bij patiënten met chronische ademhalingsproblemen”, verklaart dokter Nicholas 
Hopkinson van het Royal Brompton ziekenhuis. 
 

 
 
Zingen 
Wie moeilijk kan ademen, zal van nature zijn ademhalingspatroon aanpassen om zoveel mogelijk 
zuurstof op te nemen. Zonder de juiste technieken kan dit het probleem echter nog erger maken, 
aangezien de eerste reflex meestal is om kort en ondiep te ademen. Om dit te voorkomen, krijgen 
longpatiënten tijdens de zanglessen ook manieren aangeleerd om de buikspieren te ontspannen, 
waardoor lucht het hele bovenlichaam kan vullen. Diezelfde spieren worden ook ingezet om het 
uitademen te ondersteunen. Ze leren verder ook om langzamer uit te ademen en hun lichaam de tijd 
te geven om voldoende zuurstof op te nemen. “Zingen draait vooral om het gelijkwaardig stuwen 
van lucht langs de stembanden voor een bepaalde tijd. Daarbij zorg je voor een juiste houding van je 
hele bovenlichaam om die zuivere noten te halen”, klinkt het. 
 
Impact 
In een recent onderzoek werd de impact van deze wekelijkse zanglessen onder de loep genomen en 
vergeleken met de traditionele medische behandelingen. Na afloop bleek dat zingen de fysieke 
gezondheid aanzienlijk verbeterde en ook het gemoed van de patiënten een serieuze boost gaf. 

 
 

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



 

 

Grote Vriendenkring UMK Loterij 
Uitslag Pennenverloting week 25 in 2020 
 
Deze week is er opwindend nieuws van het donateursfront. De winnaars ontvangen hun pen 
namelijk deze week uit handen van onze trouwe sponsor Leander Heutinck van Heutinck 
Makelaardij aan de Frank Daamenstraat 46 te Ulft. Alweer voor de 3de week op rij heeft deze 
week ten huize van Theo Gerritsen de formele trekking van de Grote Vriendenkringloterij 
UMK plaats gevonden. 
 

 
 

 
Deze week heeft Leander Heutinck samen met onze eigen Theo weer een elegante zwieper 
aan de app  “Lotto Draw Machine” gegeven. Dat is waarschijnlijk de reden van de 
spraakmakende uitslag van deze week. Toen de balletjes waren stilgerold heeft Theo de 
winnaars weer gewetensvol in de annalen van de Vriendenstichting bijgeschreven. De 
winnaars van week 25/2020 van de pen met inscriptie “Vriendenkring UMK” zijn:  
 

1. Ton Breukers, Silvolde 
2. Bennie Kuiper, Ulft 
3. Robbie Ursinus, Ulft 
4. Wim Aalders, Ulft 
5. André Knaven, Gendringen 
 

Alle winnaars hebben hun pen in een fraaie cassette inmiddels per 
post, althans in de brievenbus, ontvangen. Wij wensen hen daarmee 
van harte geluk en hopen dat de bijzondere pen voor hen een 
aansporing is om in een van de komende UMK-nieuwsbrieven hun 
nieuwtjes of gelukjes met ons te delen  
 
Volgende week trekt Theo, samen met een onze sponsoren weer 5 
winnaars. Goede kans dat ook u daarbij zit. De resultaten verneemt u 
in elk geval in de eerstvolgende nieuwsbrief. We hopen dat het u 
allen goed blijft gaan. Blijf vooral ook gezond! 



 

 

Hoe de makelaars van Heutinck zich door de coronacris 
slaan. 

       
 
 

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

 
 
 
 

In de woningmarkt is het ongekend druk, dat zal te maken hebben met de krapte op de 
woningmarkt. Ook het feit dat veel mensen vaak thuis hebben 
gezeten en dan bedenken wat ze willen, verbouwen 
(taxeren)/verkopen, brengt voor ons veel werk. Dus tot op 
heden is het erg druk en zijn we blij dat steeds meer klanten 
ons het vertrouwen geven in deze toch lastige tijd. De 
vermoedelijk blijvend lage rente en krapte op de woningmarkt 
blijft naar ons idee de komende jaren zorgen voor voldoende 
werk en dynamiek in onze branche. Wij begrijpen 

de teleurstelling bij leden van UMK dat ze elkaar niet kunnen zien.  Wij hopen dat jullie snel kansen 
zien om toch iets te kunnen opzetten dat Coronaproof is, om de komende tijd (samen) door te 
komen. 
 
Hou je goed. 
 
  

 

Leander HeutiLeander Heutinck 
Register Makelaar-Taxateur  
06 – 12 99 40 81 | leander@heutinckmakelaardij.nl 

 

 
 
  
 
 
 
 



 

 

Op stap met de fotograaf (4) 
 
Amsterdamse Waterleidingduinen 

 
De Amsterdamse Waterleidingduinen is een duingebied tussen Zandvoort en de 
Langevelderslag in de gemeente Noordwijk.  

 
 
 



 

 

Het duingebied is ingericht voor de winning van drinkwater voor de stad Amsterdam; er 
stroomt jaarlijks vijftig miljoen kubieke meter drinkwater door dit 3400 hectare grote 
gebied. Er wordt sinds 1853 water gewonnen, waarmee dit het oudste waterwingebied van 
Nederland is. Het wordt geëxploiteerd door Waternet. 

 
Het duingebied is een beschermd natuurmonument en bij de Europese Commissie 
aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Daarmee geniet het bescherming volgens de Europese 
regelgeving. Rust, ruimte en natuur zijn de voornaamste kernwaarde van dit gebied. 

 
 



 

 

Om dit te waarborgen is enkel wandelen toegestaan. Ook mag buiten de paden overal 
worden gewandeld. De Amsterdamse Waterleidingduinen zijn met 3400 hectare een van de 
grootste aaneengesloten wandelgebieden van Nederland.  
De Amsterdamse Waterleidingduinen trekken jaarlijks rond de miljoen bezoekers. Het is 
daarmee een van de best bezochte attracties van Nederland. 

 
Het gebied heeft vier hoofdingangen. Bij drie daarvan is een horecagelegenheid.  
1 Panneland in Vogelenzang: Vogelenzangseduinweg 2 
2 De Oase in Vogelenzang: Eerste Leijweg 2; (het bezoekerscentrum De Oranjekom) 
3 Zandvoortselaan 130 in Zandvoort 
4 De Zilk Joppeweg 1 

 



 

 

In het noorden ligt een uitgestrekt complex van infiltratiekanalen. Oostelijk van het 
infiltratiegebied zijn grote oppervlakten grond bebost. In het zuiden is het duinreliëf minder 
door vergravingen veranderd. Het centrale gebied bestaat uit een landschap van 
Duinvaaggronden dat tijdens de duinverstuivingen tussen de 14e en de 16e eeuw is 
ontstaan. 

 
De Amsterdamse Waterleidingduinen heeft de grootste damhertenpopulatie van Nederland. 
Er wordt geschat dat er ongeveer 3.000 damherten rondlopen (2015), dat is circa 0,9 per 
hectare. Enkele zijn ooit ontsnapt uit parkjes of losgelaten en hebben zich in het 
natuurgebied sterk vermeerderd. Sinds een aantal jaren wordt er niet meer op gejaagd en 
zijn de aantallen verder toegenomen. Er is in toenemende mate kritiek op dit beleid. 
Damherten komen de laatste jaren veelvuldig op de wegen rond de Waterleidingduinen 
terecht, wat voor onveilige verkeerssituaties zorgt. In 2011 werden bijna 100 aanrijdingen 
met een damhert gemeld. Door het plaatsen van 20 km aan hoge rasters van 2.40 meter 
probeert de beheerder de damherten binnen het gebied te houden. Sinds dit in 2014 gedaan 
is, is het aantal aanrijdingen langs de AWD aan de Zandvoortselaan aanzienlijk gedaald. Door 
het omrasteren is er een gebied ontstaan van minder dan 5000 ha. 
 

 
 



 

 

De damherten zijn in de zin van de wet "gehouden dieren". Op 10 maart 2016 besloot de 
rechter dat de populatie damherten in vijf jaar door afschot tot 800 stuks mag worden 
teruggebracht. Hiermee werd een eerdere beslissing van het provinciebestuur en de gemeente 
Amsterdam bekrachtigd. 

 

 
Er zijn 15 wandelroutes variërend van 4 tot 30 kilometer. Fietsen andere voertuigen, rolski’s, 
skateboards en skeelers zijn niet toegestaan. 



 

 

 
Een dagkaart is maar 1.50 euro en parkeren slechts 2 euro. Toegang is tussen zonsopkomst 
en zonsondergang en als laatste uw hond moet thuis blijven. 
 
 
 

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

 
Tenslotte 
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 


