
 

 

 

 
 
Jaargang 1          nummer 14
         
 

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 



 

 

 

 

Samen zingen kan, en kan ook veilig! 
Premier Rutte noemde woensdag 24 juni 2020 jongstleden in de persconferentie: “Zangkoren mogen 
onder voorwaarden weer repeteren en optreden.” Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor gaat 
vanzelfsprekend goed kijken wat de gevolgen van deze uitspraak zijn, maar er is winst geboekt - het 
advies niet samen te zingen is teruggedraaid! 
Gewone kerkgangers mogen niet zingen, spreekkoren en zingen in een stadion zijn nog niet 
toegestaan. Zangkoren wel. Hoe is dat eigenlijk uit te leggen? 
Volgens het RIVM en het kabinet zijn er te veel aanwijzingen dat zingen door kerkbezoekers tot groot 
besmettingsgevaar leidt. Bekend is dat uitgeademde druppeltjes met het coronavirus verder reiken 
bij zingen en schreeuwen. Ook zachtjes kerkliederen zingen is niet toegestaan. 
Zangkoren mogen wel omdat deze worden gevormd door een beperkt aantal personen. Een koor 
zingt vaak vanaf een podium, met ruimte tot de andere toehoorders. Het RIVM gaat nog wel een 
aantal extra voorwaarden stellen aan de zangkoren. Daarover moet spoedig meer duidelijk worden. 
 
Zodra die duidelijkheid er is gaat het bestuur van het Ulfts Mannenkoor op basis van het protocol en 
de mogelijke extra voorwaarden in overleg met de autoriteiten. Noodzakelijk blijft voor ons dat deze 
herstart met de nodige voorzichtigheid gebeurt. Dat betekent stapsgewijs beginnen: in kleine 
zanggroepjes en bij voorkeur buiten. Zodoende kunnen we leren in de praktijk en beperken we de 
risico’s. Het Ulfts Mannenkoor is goed in staat verantwoordelijkheid te dragen voor wat in zijn 
situatie verantwoord is en kunnen hierover lokaal tot afspraken komen met de bevoegde instanties.  

In een vorige nieuwsbrief heeft u het document met protocol en aanvullende richtlijnen, zoals deze is 
voorgelegd aan het RIVM ter beoordeling voor een veilige herstart van de koorsector in corona-tijd, 
kunnen vinden en lezen. Het zal regelmatig aangepast worden op basis van geactualiseerd 
overheidsbeleid en informatie uit onderzoek en praktijk.  
 
De belangstellingsregistratie is inmiddels gestart en bijna afgerond. Meer dan 50 leden hebben 
inmiddels gereageerd. De leden die (nog) niet gereageerd hebben, proberen we persoonlijk alsnog te 
vragen naar hun voorkeur en wensen. We gaan nu 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.  

Ton Menke [voorzitter]    

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



 

 

 
Zowel de voorzitter van De Vriendenkring, Ben Terwiel als onze dirigent, Christo Guenov, stuurden de 
redactie van deze nieuwsbrief een Open Brief, die deze week is gepubliceerd in de Volkskrant. 

 
Namens 1 miljoen koorzangers: laat Nederland weer zingen! 
 
Onderzoek leert dat zingen veiliger is dan spreken wat betreft het risico op corona. Dus wat let ons?  
Zonder enkel wetenschappelijk bewijs lijkt een massale angst voor zingen te zijn ontstaan naar 
aanleiding van een klein aantal, zeer tragische gebeurtenissen met koorzang. Ook al is de kans veel 
groter dat de coronabesmettingen het gevolg zijn geweest van de sociale omgang voor en na het 
zingen. 
 
Een en ander leidde in Nederland zelfs tot een verbod op samenzang, dat inmiddels is ‘afgezwakt’ tot 
ernstige ontrading. Nog steeds kan in Nederland, in concertzaal, klas of kerk, niet fatsoenlijk samen 
worden gezongen. Solo zingen mag wel, op 8 meter afstand, een voorwaarde die evengoed nergens 
op gebaseerd is. De verwarring is compleet nu we wél in een vol vliegtuig naast elkaar mogen zitten, 
maar samen zingen nog altijd als een te groot risico wordt bestempeld, zelfs met voldoende 
tussenruimte of in de buitenlucht. Het is allemaal steeds moeilijker uit te leggen.  
 
Terwijl zingen onze levensenergie optimaal laat stromen. Zingen in een koor gaat niet alleen over 
gemeenschappelijkheid, sociale cohesie en harmonie. Voor velen is het een essentiële bron van 
emotioneel welzijn en positieve mentale gezondheid. Bovendien is het een krachtige uitdrukking van 
onze cultuur en menselijkheid. Dit geldt niet alleen voor de zangers zelf, maar zeker ook voor het 
publiek. 
 
Nederland telt 1 miljoen koorzangers. In ons land zijn meer mensen lid van een koor dan van een 
voetbalclub. De professionele koren behoren tot de wereldtop en Nederlandse amateurkoren slepen 
de ene prijs na de andere in de wacht bij gerenommeerde internationale koorcompetities. 
Vanaf het moment dat de overheid de maatregelen voor alle sectoren behalve de koorsector 
versoepelde, hebben de professionele koren en Koornetwerk Nederland aan het RIVM en OMT 



 

 

voorgesteld genuanceerder naar de effecten van koorzang te kijken. Met dezelfde nuance als die zij 
toepasten voor blazers en acteurs, die inmiddels op 2 meter respectievelijk 1,5 meter, en onder 
voorwaarden zelfs zonder afstand, aan de slag kunnen. 
 
Als het gaat om de uitstoot van aerosolen wijzen internationale onderzoeken (Münchner 
Bundeswehr Universität, Universitätsklinikum Freiburg en de Universität Wien in samenwerking met 
de Wiener Philharmoniker) allemaal in de richting dat zingen veiliger is dan spreken. Ook de 
voorlopige resultaten van onderzoek aan de Universiteit Twente laten, op videobeelden, een gelijke 
strekking zien. Ondertussen is onder meer in Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, Frankrijk en 
Duitsland iedereen weer aan het zingen. 
 
Ook wij hebben onze protocollen klaar waarmee we veilig aan de slag kunnen. Deze protocollen zijn 
gecheckt door een team van experts met onder meer een viroloog, kno- en longarts en professoren 
van verschillende Nederlandse universiteiten. Het is nu zaak dat het ministerie van OCW, het 
Outbreak Management Team en het RIVM zorgen dat Nederland zo snel mogelijk weer kan zingen. 
In de woorden van Ramses Shaffy: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder, niet zonder ons! 
 
Namens 1 miljoen koorzangers in Nederland.   

Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, Cappella Amsterdam, Consensus Vocalis, Groot Omroepkoor, Koornetwerk Nederland, Ulfts Mannenkoor, Koor van de 

Nationale Opera, Laurens Collegium Rotterdam, Nederlandse Bachvereniging, Nederlands Kamerkoor, Nederlandse Reisopera 

Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen,  Rotterdam Symphony Chorus, Studium Chorale,  ZO! Gospel Choir,  

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

 
Hallo Zangers,  
Ondergetekende is ook een van de blij verrasten, en kreeg van de Vriendenkring van het Ulfts 
Mannenkoor de inmiddels bekende mooie pen. Hartstikke mooi man en wat een geweldig handwerk 
Tonnie. Ik heb voor het koor ook wel eens wat in hout getimmerd, (kistjes, kasten, 
muziekstandaards) maar zo mooi zo’n friemelwerk; ik denk dat mijn handen daar te groot voor 
zijn. Ik mot met Tonnie maor us ‘n afspraak maken um in zin werkplaats te kommen kieken. 
Hartstikke goed zeg en nogmaals bedankt Vriendenkring. Hol ow gezond allemaol  
 
Groeten 
René Teunissen. 
 

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



 

 

Grote Vriendenkring UMK Loterij 
Uitslag Pennenverloting week 26 in 2020 
 
Beste leden van het UMK 
Deze week is er opwindend nieuws van het donateursfront. De winnaars ontvangen hun pen 
namelijk deze week uit handen van ons ere-lid Jacob Schreuder. Ook deze week, voor de voor 
de 4de week op rij dus, heeft ten huize van Theo Gerritsen weer de formele trekking van de 
Grote Vriendenkringloterij UMK plaatsgevonden. 
 

 
 
Deze week heeft onze trouwe donateur Dinand van Silfhout van Van Silfhout bv, samen met 
bestuurslid Tonny Frazer en natuurlijk onze eigen Theo weer een zwierige zwaai aan de app” 
Lotto Draw Machine” gegeven maar niet nadat ze eerst gezamenlijk met een oliekannetje alle 
scharniertjes en klepjes van de Lotto Machine hadden doorgesmeerd. Die eendrachtige aktie 
heeft geleid tot een opmerkelijke, verrassende uitslag want je hebt per slot van rekening niet 
elke week een donateur die zelfs in naam uit het goede (silf)hout is gesneden. Theo heeft tot 
slot alle winnaars weer bijgeschreven in het dikke gelukvogelsboek van de Vriendenkring. 
 
 De winnaars van week 26 van 2020 van de pen met inscriptie “Vriendenkring UMK” zijn:  
 

1. Bennie Jansen, Gendringen 
2. Herman Hunting, Ulft 
3. Tonny Straub, Kilder 
4. Leendert Santema, Didam 
5. Henk Bennink, Gendringen 

 
 

Alle winnaars hebben hun pen in een fraaie cassette inmiddels per 
post, of in ieder geval 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 van onze sponsoren, weer 
5 nieuwe 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! 
 

 
 
 



 

 

De schoonheid van hout 
Door: donateur en erelid  Jacob Schreuder 
 
Van het een komt het ander. In de nieuwsbrief van het UMK las ik dat bestuurslid Tonny 
Frazer van de Stichting Vriendenkring prachtige balpennen van hout maakt. Ik heb een flinke 
voorraad aan interessante soorten hout en misschien kon ik hem wel van dienst zijn. 
En dat bleek. Tonny is twee keer bij me langs geweest en heeft een aardige keuze kunnen 
maken. Er bestaat dus een kans dat van de pennen, waarvan penningmeester Theo Gerritsen 
van de Vriendenkring er wekelijks vijf verloot onder UMK-leden, er een paar gemaakt zijn 
van hout uit mijn verzameling. 
 

Mijn werkschuur is net een houtwinkeltje. Na mijn 
vroegpensioen in 2004 ben ik begonnen met het 
maken van panelen en beelden van stukjes hout. Ik 
kreeg een stuk rozenwortelhout en raakte geboeid 
door de kleuren, tekeningen, ringen, lijnen en noesten 
in hout. Na langdurig schuren en polijsten laten die 
houtsoorten hun ware schoonheid zien. 
Ik zocht en vond in de natuur mooie stukken zoals dat 
van een stronk of wortelhout. Behalve bekende 
soorten als eik, beuk, berk, es en populier kwamen er 

steeds boeiender soorten bij: noot, teak, plataan, taxus, zwarte moerbei, christusdoorn, laurier, 
kastanje en hout van vruchtbomen. 
Vrienden en bekenden die mijn beelden zagen steunden me bij mijn hobby door me te helpen 
aan nog meer bijzondere soorten: olijf, gele en rode ceder, Douglas, hazelaar, Gelderse roos, 
Californische sering, blauwe en gouden regen, acacia en meer. 
  
Al dat hout – zo’n zeventig soorten – ligt keurig gerubriceerd in mijn bescheiden 
werkplaatsje. Als ik iets nodig heb hoef ik niet lang te zoeken. Ik bouw mijn beelden, groot en 
klein, stukje bij beetje op. Die stukjes lijm ik aan elkaar en zo ontstaat, na maanden en soms 

jaren werk, een beeld. Vooral figuren van dieren. In 
veel gevallen combineer ik het hout met steen. Ik volg 
al jaren de beeldhouwcursus van Henk Welling in Ulft 
en in zijn werkplaats maak ik de stenen onderdelen van 
mijn beelden. Zo bouwde ik een gorilla van hout met 
een kop van steen (donkergroene serpentijn) en de 
handen en voeten van gevlekt en gestreept speksteen. 
En ook: een olifant, neushoorn, diverse vissen en 
vogels en een snaarinstrument (niet echt te bespelen, 
meer voor de fun). Piet Mondriaan maakte zijn Victory 

Boogie Woogie en ik maakte daar een variant op van 200 stukjes hout, de Victory Woodie 
Woodie. 
 
Maar aan alles komt een eind. Niet alleen wensen de handen zich steeds minder te lenen voor 
dat ‘prutswerk’, ook de interesse van een mens verschuift soms. Zoals in mijn geval van het 
uurtje-in-het-schuurtje naar vrijwilligerswerk. 



 

 

 
 

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

‘De Kapper’ vertelt! 
Theo Overgoor gaf gehoor aan de oproep van de redactie om kopij aan te leveren. Uiteraard 
plaatsen we zijn bijdrage aan deze nieuwsbrief heel graag. 
 
Als ’18-jarige’ ben ik sinds 1957 het langst actieve lid van het Ulfts Mannenkoor. Ik heb echter een 
jaar gesmokkeld, want ik was 17 jaar en wilde heel graag zingen, want in mijn familie was zingen 
geen onbekende bezigheid. Het was zelfs een activiteit die door de hele familie Overgoor werd 
bedreven. Theo Knikkink was na Teun Löwenthal de tweede dirigent. Vervolgens kwamen Ton 
Schepers, Eduard Kuipers, Willem van de Mee, Christoff Niesemann en daarna Piet van der Sande, 
Harm Knosse en nu geniet ik van de gedreven en sympathieke Christo Guenov. Onder deze mensen 
heb ik altijd met groot plezier gezongen. 
 

Daarom heb ik besloten een deel van mijn houtvoorraad op te ruimen. Ik ben blij dat Tonny 
Frazer er flink wat van kan gebruiken, zodat de schoonheid van de door mij verzamelde 
soorten hout voortleeft in de bijzonder fraaie pennen die hij maakt. 
 
Jacob Schreuder 
 

 
 
 
Van Silfhout bv is leverancier voor industrie, dealerbedrijven, garagebedrijven, transport- en 
landbouwsector. Een groothandel in automaterialen, gereedschappen, werkplaatsinrichtingen 
en aanverwante artikelen. U kent het gezegde goed gereedschap is het halve werk. Dat geldt 
voor elk vak en voor iedere vakman. Van Silfhout kiest daarom voor kwaliteit. De kwaliteit 
van goede en betrouwbare merken. Ook voor complete inrichting van een nieuwe werkplaats 
of vervanging uw van huidige apparatuur bent u bij Van Silfhout aan het juiste adres. Niet 
alleen voor informatie en advies, maar zelfs voor uitvoering van dergelijke projecten. Dat gaat 
heel ver en gebeurd in de meeste gevallen met ondersteuning en samenwerking met 
leveranciers van equipment en testapparatuur. 



 

 

       
 
Door mijn conservatorium-opleiding bij de bekende Henk Angenent in Gorinchem, heb ik mij 
ontwikkeld en daardoor veel (27) hoofdrollen in operettes kunnen zingen in het Oosten van het land. 
Dat ik op deze leeftijd (81) nog kan en mag zingen?!  
Dankzij Piet van de Sande was het in 1995 mogelijk om mijn eigen CD te maken. Daar ben ik hem nog 
altijd dankbaar voor. Ik prijs me ook gelukkig met mijn gezondheid, in tegenstelling tot mijn broer, 
Henk, die enkele weken geleden aan het Coronavirus is overleden. Dit heeft een enorme inpact op 
mij. Hierdoor ben ik mij nog meer bewust van het feit dat we afstand van elkaar moeten houden. 
Wat ik nu mis is de saamhorigheid en onderlinge vriendschap in het koor. Hioerdoor kan onze 
dirigent ook zijn idealen bij het UMK niet verwezenlijken. 
 
Anekdotes 
In de jaren 60 ging ik met ‘dikke’ Rinus Ebbers samen vanuit Gendringen naar het UMK. Na afloop 
gingen we naar de ‘automatiek’ van Schouten om een snack te eten; een bamibal of frikandel ging er 
altijd wel in. Rinus had zoveel trek dat hij alle deurtjes van de automaat van boven naar beneden 
opendeed en alles wat er in zat opat. Ik vroeg: “Krieg ik ook nog wat met?” 
 
Een beleving die ik met Bennie Reijntjes en Coert Broekhuizen had na de repetitie van het 
mannenkoor. We gingen naar de cafetaria van Nel Lamers. Daar bestelde iedereen een karbonaatje. 
Bennie en ik hadden de karbonade al op en Coert was zoals gewoonlijk pas halverwege. Om het 
wachten te ‘verzachten’, hebben Bennie en ik nog maar een karbonade genuttigd. 
 
Piet Stegeman uit Terborg, die na een concertreis van het Ulfst Mannenkoor net als iedereen een 
etentje aangeboden kreeg in de bovenzaal van Wim Aalders, had Piet zoveel trek dat hij alvast begon 
te eten, terwijl de anderen nog niet aangeschoven waren. Hij stapelde 10 ‘maatjes’ op z’n bord en at 
ze achter elkaar op. Iemand zei tegen hem: “Piet moet je niet even wachten op de anderen, want die 
willen ook wel wat”. Waarop hij reageerde: “Er is toch zat”. Zo kan ik nog een poosje doorgaan. 
 
Willie Menke, die iedereen kende, had na een repetitie behoorlijk diep in het glaasje gekeken en hij 
vroeg of we hem naar huis wilden brengen. Natuurlijk! Wij zetten hem bij de voordeur neer en belde 
aan tot Doortje open deed. Willie viel naar binnen tegen Doortje aan en zei heel verliefd tegen haar: 
“Wat hol ik toch vol van ow’. 
 
Theo Overgoor: ‘de Kapper’ 
 
 

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



 

 

Op stap met de fotograaf (5) 
 

 
Kinderdijk 
Kinderdijk is een dorp in Zuid-Holland, gelegen in de Alblasserwaard. Het dorp maakt deel uit van de 
gemeente Molenlanden. Kinderdijk bevindt zich op de plaats waar de Noord en de Lek samenkomen. 
De plaats is voornamelijk bekend om de Kinderdijkse molens. De voornaamste bedrijvigheid bestaat 
uit scheepsbouw. 

 
Kinderdijk werd door twee besturen tegen het water beschermd, de Overwaard (aan de oostkant van 
de Middelkade) en de Nederwaard (aan de westkant van de Middelkade). De Nederwaard bouwde in 
1738 acht molens, stenen grondzeilers. De tweede molen is toegankelijk voor het publiek. De 
Overwaard bouwde in 1740 ook acht molens, dit waren achtkante grondzeilers. Kinderdijk was de 
eerste Nederlandse plaats met een elektriciteitsvoorziening, in 1886. De elektriciteit werd opgewekt 
in Kinderdijk door de eerste elektriciteitscentrale van Nederland, ontworpen en gebouwd door 
Willem Benjamin Smit, tevens een van de oprichters van Electrisch-Licht-Machinen Fabriek Willem 
Smit & Co. 

 
 



 

 

Kinderdijkse molens. 
De molens van Kinderdijk betreffen negentien molens in het noordwesten van de Alblasserwaard, 
een streek in de provincie Zuid-Holland. Alhoewel ze worden aangeduid als behorend tot het dorpje 
Kinderdijk (gemeente Molenlanden) ligt één molen net daarbuiten (De Blokker), in de gemeente 
Alblasserdam. 

 
Het gaat om boezemmolens, die twee molengangen vormen en een grote (ook internationale) 
toeristische trekpleister zijn. Sinds 1997 staan ze op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en het gebied 
is tevens een beschermd dorpsgezicht. De molenrijen zijn alleen te voet of per fiets goed te 
bezichtigen. Twee molens zijn open voor publiek. 
 
 
 

 
De molens bij Kinderdijk zijn gebouwd vanaf het einde van de vijftiende eeuw, maar de huidige 
molens dateren bijna allemaal uit 1738 en 1740. 
De molens van Kinderdijk zijn gebouwd om het water uit de laaggelegen polder omhoog te pompen. 
Het zijn vrijwel allemaal grondzeilers. Onder in elke molen bevindt zich een scheprad, dat het water 
omhoog brengt, vaak met een hoogteverschil van 140 centimeter. Er staat tussen de molens van 
Kinderdijk ook één wipmolen, De Blokker. 



 

 

 
In de Alblasserwaard verplaatsen de molens het water in twee trappen. Eerst wordt het water van 
een polder in een boezemwater gepompt. Er komen bij Kinderdijk twee grote boezemwateren 
samen. Dit zijn de Groote- of Achterwaterschap ten behoeve van de Boezem van de Overwaard en 
de Nieuwe Waterschap ten behoeve van de Boezem van de Nederwaard. Zij mondden uit bij Elshout, 
ten noordwesten van de Alblasserwaard en wateren af op de rivier de Lek. 
 
De 19 windmolens 
Het molencomplex van Kinderdijk bestaat uit: 
Acht bakstenen windmolens die vroeger eigendom waren van het voormalige waterschap 
Nederwaard, gebouwd in 1738. Deze molens zijn vrijwel gelijk aan elkaar, maar verschillen in details 
doordat verschillende aannemers ze hebben gebouwd. De lengte van de wieken (de vlucht genoemd) 
varieert tussen 27,5 en 28 meter. De schepraderen zitten onder in de romp van de molen. Een 
molenaar bewoonde de molen met zijn gezin. 

 
 
 
 
 



 

 

Acht met riet bedekte windmolens, die vroeger eigendom waren van het voormalige waterschap 
Overwaard, gebouwd in 1740. Deze molens zijn achtkantig en hebben een vlucht van 28,6 tot 29,5 
meter. Het schoepenrad van deze molens heeft een diameter van 6,70 meter. Net als bij de molens 
van Nederwaard kunnen deze molens het water over een hoogte van 1,40 meter verplaatsen. 
Deze beide rijen molens zorgden, onafhankelijk van elkaar, voor de afwatering van de 
Alblasserwaard. 
 

 
Twee achtkante windmolens van de polder Nieuw-Lekkerland: De Hoge Molen (gebouwd in 1740) en 
De Lage Molen (1761). Beide zijn achtkante, met rietgedekte molens gebouwd op muren van 
baksteen. De Hoge Molen maalt met een vijzel van 1,8 meter diameter, die dateert uit 1962. 
Daarvoor had hij een scheprad, net als de Lage Molen. 

 
Een wipmolen, De Blokker (ook Blokweerse Wip), van de polder Blokweer die gebouwd is in 1630 en 
in 1997 door brand zwaar beschadigd raakte. De molen is geheel hersteld en sinds 2001 weer 
operationeel. Al in het begin van de 15e eeuw stond op de plek een molen. 



 

 

 
Oorspronkelijk stond er nog een twintigste molen, de Oude Molen. Deze grondzeiler was een van de 
twee ondermolens van Nieuw-Lekkerland. In 1945 is de molen ingestort en vervolgens is hij in 1957 
gesloopt. Slechts de fundering resteert. 

 
De molens van Kinderdijk werden gebouwd om de afwatering van de Alblasserwaard te verbeteren. 
Dit gebied was in de 10e tot 13e eeuw ontgonnen. Via sloten en weteringen werd het water 
afgevoerd. Eerst waren er meer natuurlijke waterlopen, maar uiteindelijk bleven hiervan alleen de 



 

 

Alblas en de Giessen over. Oorspronkelijk kon het water daarvan vrij in de rivieren (de Lek, de Noord 
en de Merwede) uitlopen, maar door de afwatering klonk de bodem in. 
Fietsen en wandelen langs de molens van Kinderdijk. 
De polder met zijn 19 molens zijn te voet en op de fiets te verkennen. Vanaf het parkeerterrein op de 
Molenkade in Kinderdijk loopt u de dijk op. Aan weerszijden van het water ziet u dan het bekende 
landschap met de molens. 
De toegang tot de dijken langs de molens is gratis. Er zijn bij Kinderdijk en Alblasserdam verschillende 
ingangen. Pas op: Er staat wel een kassa bij de ingang maar voor een wandeling of fietstocht kunt u 
gewoon doorlopen. 
U kunt vlakbij de polder met de molens een fiets huren in eet-café de Klok. Het is zeven dagen per 
week geopend. Dus ook op zondag. Adres: Molenstraat 117, Kinderdijk. 
Als u de museummolen wilt bezoeken of een boottocht wilt maken moet u wel een kaartje kopen. 
Dat kan bij de kassa bij de dijk aan de Molenkade. 
 
 

    ****************** 
 
De Coronacrisis in Spanje en een bizarre reis terug 
Door: Leendert Santema 

 
Ja. Het Covid-19 heeft een behoorlijke impact gehad op het sociale en maatschappelijk leven 
en wij weten nu wat het is als je helemaal geïsoleerd bent van alles en iedereen om je heen. 
Ons verblijf in Spanje monde de laatste maand uit in een volledige Lock-down. Op vrijdag 13 
maart om 24.00 uur ging alles letterlijk op slot, stranden, parken, terrassen, restaurants et 
cetera. Allemaal dicht. Alleen naar de supermarkt en apotheek was toegestaan. Bij controle 
altijd de aankoop bon overleggen, zo niet  € 395,00 boete. 1 persoon in een auto, 
mondmaskers en handschoenen verplicht. Maar ja. Die waren allemaal meteen uitverkocht. 
Goede raad is niet duur: T-shirt verknipt 4 lagen op elkaar gelegd, de randen met textiellijm 
vastgezet en de lussen met de hand gestikt. Leuke interne bezigheid. 



 

 

 

     
In ons mooi gelegen appartement was nog slechts 1 jonge Spaanse dame en voor de rest 
niemand meer. We betrapten ons er op dat we tegen de mussen gingen praten. Daarnaast 
was ons balkon behoorlijk groot en konden we iedere dag 10.000 stappen maken (= ca 4-5 
km). Ons enige tijdverdrijf. Behalve ‘mini tennis’ in de bijna lege en nu ruime parkeergarage. 
Gelukkig hadden we goede contacten met de ambassade en kregen via de Buitenlandse 
Zaken-app  alle relevante informatie door. Op 18 april besloten we gaan rijden met de juiste 
formulieren voor zowel Spanje, Frankrijk als België. Dit was een absurde gewaarwording 
géén enkele personenauto op de weg  tot aan Barcelona. Ook niets tot aan de grens Spanje – 
Frankrijk. Aan die grens kregen we nieuwe papieren, omdat we zouden overnachten in 
Macon. Zondag 19 april: Geen personen auto op de Route du Soleil. In de beruchte tunnel 
van Lyon reden we alleen!!! 

 
IJsbloem 

Pas bij Nancy enig verkeer tot aan Luxemburgs - Belgische grens. Pittige controle. Daarna 
doodse stilte over een lengte van 90 km van Luik naar Maastricht. En in de buurt van 
Maastricht viel ons de mond wagenwijd open. McDonald open, Lidl open, Intra Tuin open. 
Wat is dat? Geen Corona in Nederland? Al met al een absurde terugreis.  Na overleg RIVM 
en GGD 24 uur in quarantaine gegaan, maar gelukkig geen enkel symptoom gehad van het 
virus.      
Toos en Leendert Santema 
PS. Wat een leuke verrassing! Deze mooie Pen vervaardigd uit Taxus hout. Bedankt! 

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



 

 

Sentimental Journey 
In deze nieuwe 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. 

 

 
 
De eerste foto van het UMK, gemaakt 28 juli 1957 voor Dansschool Witjes.  
Eerste rij v.l.n.r. Willy van Hal, Jan Löwenthal, Frits Ditters, Theo Overgoor, Willy Menke, 
Chris Bruins, Jan Gruson, Theo Ratering, Willy Weijkamp, Gerrit Aalders, Herman Schepers, 
Teun Löwenthal (dirigent), Albert Putman. 
Tweede rij v.l.n.r. Joop van de Pavert, Eef Rikken, Theo Tempels, Bennie Heuves, Jan 
Gerretschen, Bennie Aalders, Frits Wilbrink, Hent Derksen, Hans Bongers, Jos Verholt.  
 
Derde rij v.l.n.r. Bennie Overbeek, Carel van Hal, Rinus Ebbers, Tonny Löwenthal, Marinus 
Robben, Jan Hogenkamp, Piet Aalders, Cor Putman, Willy Hendriksen, Henk Reijntjes, René 
Teunissen, ??, Harrie Beumer, Harrie Teunissen, Jan Striekwold, Ton Reumer.  
 
Vierde rij: Johny Oosterbaan, Theo te Pas, Jan Peters, Antoon van Marwijk., Jan Bruins, 
Corrie Overbeek, Hein Overkamp en Herman Kok. 
 

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 


