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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       juli ‘20 

      Maart 2020 



 

 

 
It Giet Oan! 

Zingen mag weer! Wel op 1,5 meter afstand, bij voorkeur in een zigzagformatie en altijd in een goed 
geventileerde ruimte. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van het advies dat het RIVM heeft 
uitgebracht, als aanvulling koren op de richtlijnen die vanaf 1 juli gelden. Het volledige ‘Advies Koren 
en Zangensembles’ vindt je hieronder.  
 
Het advies is mede tot stand gekomen op basis van actuele voorstellen van Koornetwerk Nederland 
en informatie en overleg met virmus.nl. Het negatieve advies voor koren om samen te zingen wordt 
hiermee beëindigd. De onderlinge afstand tijdens een repetitie blijft gelijk aan de algemene afstand 
die sowieso binnen de algemene richtlijnen geldt. Door de geadviseerde zigzagformatie blijft het 
directe risico door druppelinfectie minimaal, mits zangers recht vooruit zingen. 
Belangrijk onderdeel van het advies vormt ook de ventilatie, indien in een binnenruimte wordt 
gezongen. Het RIVM adviseert daarover: 
“Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de 
pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht”.  
 
De belangstellingsregistratie is inmiddels afgerond. Meer dan 50 leden hebben aangegeven in 
principe deel te willen nemen aan de (groeps)repetities. Op basis van het advies van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het (groot) aantal aanmeldingen, gaat het bestuur 
van het Ulfts Mannenkoor in overleg met het DRU-Industriepark en de gemeente. Het bestuur maakt 
een eerste opzet en uitwerking van repetities in onder andere de SSP-hal en Openluchttheater 
Engbergen. In samenspraak met de dirigent zullen we daarna ook groepen samenstellen, een 
repetitieprotocol maken en een tijdsschema maken. Het streven is op 14 juli 2020 aanstaande een 
voorzichtig begin te maken met de repetities. Wij zien er naar uit!! 

Ton Menke [voorzitter] 
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RIVM-Advies Koren en zangensembles 

 
 
Aanvulling op het Generiek kader coronamaatregelen | RIVM   30 juni 2020 

Aanleiding  
Het ministerie van VWS heeft het RIVM om een aanvullend advies gevraagd over de 
voorwaarden waarmee koren en zangensembles weer kunnen repeteren en optreden. 
Tevens heeft het ministerie van OCW het RIVM gevraagd mee te lezen met de 
voorstellen en protocollen die geschreven zijn door de sector, op basis van overleg met 
de gehele koorsector, informatie en overleg met virmus.nl (o.a. TU Delft) en informatie 
(onderzoeken, test en protocollen) uit Duitsland.  
 
Op 25 mei heeft het OMT eenzelfde vraag over het risico op transmissie van SARS-CoV-2 
bij geforceerd stemgebruik en blaasinstrumenten in een nota behandeld (zie bijlage). De 
conclusie was dat er onvoldoende inzicht is over het risico op verspreiding door 
geforceerd stemgebruik om een goed oordeel over het risico van zingen in koren te 
vormen. Uit de bevindingen van het literatuur-/media-onderzoek, en vanwege de nog 
onbegrepen hoge attack-rate van uitbraken in koren en in kerken, was het advies om 
binnenshuis zingen in groepsverband ten tijde van wijdverspreide transmissie in de 
context van sensitieve en tijdige surveillance van SARS-CoV-2 niet aan te raden. Meer 
inzicht door o.a. fylogenetische studie is nodig om de uitbraken te verklaren. Voor een 
samenvatting van de nota zie onder.  

Advies 25 juni 2020 

- Het RIVM coördineert een retrospectief onderzoek naar de fylogenie van de in het 
voorjaar gemelde uitbraken in koren in Nederland. Resultaten zijn in de loop van 
juli te verwachten.  

- Het is op dit moment onduidelijk of aerogene verspreiding een relevante rol speelt 
bij de verspreiding van het virus. Een uitzondering vormen aerosolvormende 
handelingen in de zorg, waar aanvullende maatregelen worden geadviseerd. In de 
afgelopen maand is er, behalve een ECDC technical report over ‘Heating, 
ventilation and air- conditioning systems in the context of COVID-19’, dat de 
mogelijkheid van aerogene transmissie1 in gesloten ruimten onderschrijft, geen 
nieuw bewijs verschenen dat mens-op-mens-transmissie van SARS- CoV-2 anders 
dan door druppelinfectie (of indirect) plaatsvindt. Zie het document ‘Rol van 
aerogene verspreiding van SARS-CoV-2 bij mens- tot-menstransmissie en de 
bijdrage van ventilatiesystemen’. Over ventilatie en COVID-19 heeft het RIVM een 
apart document gepubliceerd.  
1 Gehanteerde definitie aerogene transmissie: transmissie van een ziekte door de verspreiding van 

druppelkernen die infectieus blijven wanneer ze in de lucht zweven over lange afstand (>1 m) en 
tijd [WHO 2009: Natural Ventilation for Infection Control in Health- Care Settings hs 3 
 

- Echter, vanwege de gemelde uitbraken met hoge attack-rate zijn meerdere 
vormen van besmetting tijdens koorzingen niet uit te sluiten. Mogelijke 



 

 

verklaringen voor de hoge attack-rate bij de gemelde uitbraken kunnen zijn: 
frequent en langdurig (risico)contact/ sociale interactie <1,5 m voor, na en tijdens 
de bijeenkomst; individuele factoren bij een besmette zanger (bijv. meer 
besmettelijk, meer druppelvorming, hogere viral load dan gemiddeld); of 
druppelvorming door meerdere besmette zangers tegelijkertijd, in een gesloten of 
niet goed geventileerde ruimte.  

- De fase waarin de SARS-CoV-2-epidemie zich nu bevindt, is anders dan ten tijde 
van de aanvang van de epidemie in maart in Nederland. In de context waarbij de 
R<1 blijft, wordt een groot aantal maatregelen versoepeld. Daarbij kan ook 
overwogen worden om koorzingen (repeteren en optreden zangkoren en 
zangensembles), zowel binnen als buiten, onder bepaalde voorwaarden toe te 
staan.  

- Het fysiek afstand houden van elkaar (1-2 m) is een effectieve maatregel ter 
preventie van druppelinfecties. Omdat het het meest aannemelijk is dat SARS-
CoV-2 zich bij zingen, net als bij hoesten, niezen of luid praten, via druppelinfectie 
verspreidt, kan ook bij zingen de meest effectieve afstand voor het voorkomen 
van druppelinfectie (1-2 meter) worden geadviseerd [Derek K Chu et al. 2020; 
WHO 2009 Natural Ventilation for Infection Control in Health-Care Settings, annex 
C]. Als er al sprake zou zijn van extreme druppelvorming bij een zanger (of door 
een groep zangers) en/of aerogene transmissie tussen koorleden, dan is de 
afstand waarop transmissie nog mogelijk zou zijn niet goed te bepalen. Het fysiek 
afstand houden als preventieve maatregel is voor aerogene transmissie niet 
toepasbaar. Advies: Tussen elk koorlid moet in ieder geval minimaal 1,5 meter 
afstand zijn, eventueel niet achter elkaar maar in een zigzagformatie.  

- Rekening houdend met eventuele aerogene verspreiding bij koorzang zouden er 
uit voorzorg extra maatregelen t.a.v. ventilatie (binnen) geadviseerd kunnen 
worden, naast de gebruikelijke preventieve adviezen.  

- Zingen in een binnenruimte: in het geval van een eventuele besmetting in het 
team of groep – ook al heeft men afstand gehouden – wordt iedereen die 
aanwezig was tijdens het zingen als een overig (niet nauw) contact van een 
bevestigde COVID-19-patiënt beschouwd. Een tijdelijke registratie van koorleden 
middels presentielijsten vergemakkelijkt het eventuele bron- en contactonderzoek 
door de GGD onder koorleden.  

- Dit advies voor koren en zangensembles is een aanvulling op het Generieke 
afwegingskader dat in het 71e OMT is vastgesteld. Daarnaast gelden de overige 
kaders die de Rijksoverheid heeft opgesteld.  

- Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is, vanwege de 
niet controleerbare voorwaarden zoals beschreven in het generieke 
afwegingskader, niet toegestaan.  

Aanvullende maatregelen voor zingen (in een binnenruimte)  
Ventilatie 

- Zorg ervoor dat minimaal de huidige normen voor ventilatie in het Bouwbesluit 
gehaald worden en dat de geldende landelijke richtlijnen voor ventileren van 
verblijfsruimtes in gebouwen waar de bijeenkomsten plaatsvinden worden 
gevolgd.  

- Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. De buitenlucht vervangt 
telkens (een deel van) de binnenlucht die ‘vervuild’ is door vocht, gassen zoals 
geurtjes en ziekteverwekkers. Ventileren is mogelijk via natuurlijke ventilatie 
(bijvoorbeeld roosters of kieren) of via mechanische ventilatie (ventilatiesysteem). 

- Luchten (spuien) betekent dat in een gebouw ramen, luiken of deuren zo tegen 
elkaar open gezet worden dat er een flinke luchtstroming of -circulatie door de 
ruimte ontstaat. Soms kan het daarbij nodig zijn om, naast de ramen, luiken of 
deuren in de gevel of het dak, ook de binnendeuren tussen afzonderlijke ruimten 
open te zetten. Zorg ervoor dat tijdens het luchten mensen niet in de ruimte 



 

 

aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkom dat mensen in de luchtstroom 
achter elkaar zitten tijdens het luchten.  

- Airconditioning, ventilatoren, klimaatregeling gebouw: Vermijd zo veel 
mogelijk het recirculeren (bijv. via airconditioningapparaten of ventilatoren) van 
de lucht in de ruimte. Airconditioningsystemen die buitenlucht aanzuigen en deze 
lucht koelen voordat het in de binnenruimte komt, kunnen worden gebruikt. 
Gebouwgebonden klimaatregelingssystemen (HVAC: heat , ventilation and 
airconditioning) die goed worden onderhouden en voldoen aan het Bouwbesluit 
hoeven niet te worden uitgezet of aangepast.  

- Zie ook Ventilatie en COVID-19.  

Advies: Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg 
ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt 
gelucht (advies is gebaseerd op normen uit LCHV Hygiënerichtlijnen). Bij twijfel over de 
ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te 
winnen.  

Bijlage: Samenvatting van de nota over SARS-CoV-2 -verspreiding bij o.a. 
geforceerd stemgebruik  
Achtergrond  
Het is op dit moment onduidelijk of aerogene verspreiding een relevante rol speelt bij de 
verspreiding van het SARS-CoV-2 [OMT/RIVM 18 mei 2020]. Een uitzondering vormen 
aerosolvormende handelingen in de zorg, waar aanvullende maatregelen worden 
geadviseerd. Deze vorm wordt in de Engelstalige literatuur soms ook als “opportunistisch 
aerogene verspreiding” beschreven [Natural Ventilation for Infection Control in Health-
Care Settings, annex C]. De huidige richtlijnen voor preventie van SARS-CoV-2-
verspreiding (regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de 
elleboog, en minimaal 1,5 meter afstand – 2 armlengtes – houden van anderen) zijn 
gebaseerd op de aanname dat mens-op-mens-transmissie van SARS-CoV-2 voornamelijk 
plaatsvindt door directe overdracht van druppels binnen een afstand van 1,5 m 
(druppelinfectie) die vrijkomen bij luid praten, hoesten en niezen [Lee et al. 2019, 
Asadi et al. 2020], of door indirecte overdracht via contact met besmette handen, 
voorwerpen of oppervlakten. Fecaal-orale besmetting is niet met zekerheid vastgesteld, 
ondanks dat het virus aangetroffen is in feces van patiënten [WHO technical brief 2020; 
Xiao et al. 2020; Tian et al. 2020].  

Geeft zingen een verhoogd risico op transmissie?  
Tijdens zingen komen druppels van verschillende groottes, inclusief aerosolen en 
druppelkernen, vrij, evenals bij luid praten, hoesten en niezen. Er zijn geen 
wetenschappelijke studies beschikbaar over aerosolen tijdens het zingen, of die uitwijzen 
dat zingen leidt tot aerogene transmissie van coronavirussen. Dit in tegenstelling tot 
sommige andere ziekteverwekkers zoals bijvoorbeeld tuberculose [Loudon et al. 1968].  

Echter, uit onderzoek naar gerapporteerde clusters/uitbraken buiten zorginstellingen en 
huishoudens blijkt dat er aantal uitbraken zijn waarbij een hoge attack-rate (tot 87%) 
opvalt. Gezien het relatief grote aantal meldingen van uitbraken bij koren wereldwijd lijkt 
het erop dat zingen in een koor of tijdens een kerkdienst een verhoogd risico geeft op 
SARS- CoV-2-overdracht >1,5 m. Ook bij het bestuderen van de literatuur en (social) 
media over COVID-19-uitbraken buiten zorginstellingen en huishoudens, worden koren 
relatief vaak genoemd als setting. Dit suggereert dat zingen door volwassenen een 
verhoogd risico zou geven op verspreiding van SARS-CoV-2. Er zijn geen aanwijzingen 
dat klassikaal zingen door kinderen een verhoogd risico geeft op COVID-19-uitbraken. De 
kanttekening bij dit onderzoek is dat er slechts 1 uitbraak is gemeld die plaatsvond in de 
periode waarbij social distancing en hygiënemaatregelen werden aangeraden (Frankfurt 
10 mei). Bij de overige uitbraken (maart-april 2020) zijn ook andere besmettingsbronnen 
mogelijk en/of kan transmissie tijdens de samenkomst voor of na de samenzang hebben 
plaatsgevonden, of zelfs daarbuiten. Er zijn ook geen uitbraken gevonden gerelateerd 



 

 

aan zangbijeenkomsten of –evenementen in de buitenlucht. Hierbij is wel van belang op 
te merken dat in Nederland de meeste verspreiding van SARS-CoV-2 tijdens het vroege 
voorjaar was, wanneer er zelden buitenevenementen zijn.  
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Door: herman Nijhof 

De veldleeuwerik 
In de Jaren zestig van de 20ste eeuw was de veldleeuwerik een veel voorkomende vogel. Ik fietste in 
die tijd vijf jaar lang, vijf dagen in de week op een Fongers fiets zonder versnelling 30 kilometer per 
dag heen en terug naar de kweekschool in Hengelo (O). In het voorjaar zag ik de veldleeuweriken 
recht omhoog vliegen, biddend of hangend in de lucht en weer naar beneden zeilend, onder het luid 
uitstoten van muzikale klanken. In het Latijn wordt deze vogel Alauda Arvensis genoemd. De 
wetenschappelijk naam, zodat alle vogelliefhebbers over dezelfde vogel praten. In het woord Alauda 
zit het woord Laudamus. Het Ulfts Mannenkoor zingt ook Latijnse teksten uit de christelijke 
eredienst. Laudamus Dominum betekent “Loof de Heer”.  

 
 
De veldleeuwerik gaat steil recht omhoog “naar de hemel”. Als agnost vertaal ik het maar vrij; 
“Bejubel de Natuur”. In de zestiger jaren waren er 1 miljoen broedparen in Nederland. Nu zie je deze 
vogel nog zelden. Zijn biotoop, het hoge grasland is totaal veranderd. Het is nu kort gras, dat 
ongeveer om de 33 dagen gemaaid wordt. Hierin kan hij geen grondnest maken. In dit grasland 
worden ook geen zaden meer gevormd en kunnen kleine insecten, die als voedsel moet dienen voor 
de jongen, zich niet verschuilen. Het ‘loven en bejubelen’ zul hier bijna niet meer horen. 
 
Tamme Kastanje 
Is het jullie al opgevallen dat de tamme kastanje prachtig bloeit? Tegen donkere bladeren van deze 
boom zie je grote lichtgroene dotten van mannelijke bloemen. Ooit zijn de zaden meegenomen door 
Romeinse soldaten, die te voet uit Italië kwamen. Zij plantten ze hier, want de tamme kastanje was 
een belangrijke aanvulling op hun dagelijkse, meestal vegetarisch, menu. 
 
Mieren 
De mieren zijn weer behoorlijk actief in de tuin. Bij mij graven ze het gele zand onder de tegels weg. 
In het gazon zitten weer de lichtrode mieren, die akelig kunnen steken. Ooit moest ik samen met 
neven en nichten aardappels “gadderen”. Op de blote knieën lag je dan te zoeken naar aardappels en 
dan kwam je soms op een plek met veel gemene mieren. Je hield op met verzamelen. Maar dan 
kreeg ik van mijn vader, die met een spitvork de aardappels rooide, een kleine aardappel voor m’n 



 

 

kop. Gelukkig bekijk ik deze nijvere werkers nu anders. Wij hebben dan wel een taal, maar zij ook. Als 
ze iets nuttigs gevonden hebben, zetten mieren een geurspoor uit naar hun nest. De andere mieren 
kunnen dan via de kortste weg het voedsel halen voor de mierenlarven. Net een TomTom. Eerst een 
eitje, dan larf, vervolgens pop en daarna een jonge mier. Af en toe komt er dan in mijn tuin een 
groene specht. Hij/zij is dol op de larven en poppen. Bij onraad kunnen bepaalde mieren met hun 
achterlijf trommelen.  

 

 
 
Taal 
Eigenlijk is het vreemd dat we taal, geluid maken met de mond, alleen als taal zien. Zijn bewegingen 
en de mimiek van doven dan geen taal? Op dit moment is er een onderzoek gaande naar de taal van 
koeien. In de verschillende geluiden en bewegingen van vooral de kop, herkennen boeren het 
welbevinden van deze dieren.  
Communicatie kan dus op vele manieren. Olifanten maken een laag-frequentie geluid en kunnen zo 
over grote afstanden met elkaar praten. Dolfijnen maken klikgeluiden en de walvis communiceert 
met zijn ‘gezang’ met soortgenoten. De walvisgeluiden kunnen wel verstoord worden door de sonar. 
En over de “taal” van vleermuizen heb ik al eens geschreven.  
 
Sint Jansdag 
Op 21 juni hadden we de langste dag. De Germanen vierden deze ‘zonnewende’ met vuren. De 
zomer begint. Op 24 juni was het Sint Jansdag. De dag waarop de geboorte van Johannes de Doper 
wordt gevierd. Op Middeleeuwse schilderijen symbolisch afgebeeld als een lam met een kruis.  
Rond deze tijd groeit er een mooi geel bloeiend plantje. Het Sint-Janskruid. Houd je een lancetvormig 
blad tegen het licht, dan zie lichtere vlekken in het blad. Het lijkt alsof het blad “doorzeefd” is.  
 
 

 
 
Wrijf je een bloemknop fijn dan komt er een paarsachtig vocht te voorschijn, misschien het geronnen 
bloed. Elk geval kun sint Jans olie kopen. Verwar deze plant niet met Jacobus kruiskruid. Gevaarlijk 
voor het vee. Maar een schitterende rups en vlinder met rode en zwarte waarschuwende kleuren 



 

 

leeft hiervan. Toen de katholieken ook hun eigen kerken mochten bouwen rond 1850 heeft de kerk 
in Kilder zijn naam gekregen: St. Jan. Een afkorting van Johannes. Deze heilige was de beschermer 
van onder andere de boeren en de herders.  
Een bron: “Das grosse Buch der Heiligen”. 
 
Herman Nijhof 26 juni 2020 

 
   ************************* 
Grote Vriendenkring UMK Loterij 
Uitslag Pennenverloting week 27 in 2020 
 
Beste leden van het UMK 
 
Dit is is alweer de 5de week dat een van onze gewaardeerde donateurs de vrolijke taak op zich 
heeft willen nemen om een vijftal handgemaakte pennen beschikbaar te stellen. De winnaars 
ontvangen deze week hun pen namelijk uit handen van onze trouwe sponsor Johan Heutinck 
van Netterden Zand en Grind. 
 
 Ook deze keer, alweer voor de voor de 5de week op rij dus, heeft dus ten huize van Theo 
Gerritsen weer de formele trekking van de Grote Vriendenkringloterij UMK plaats 
gevonden. 
 

 
 
Johan Heutinck, manager Kwaliteit, Arbo, Milieu en Vergunningen van onze belangrijke 
donateur Netterden Zand en Grind BV, heeft  samen met onze eigen Theo weer een daverende 
dreun aan de app ”Lotto Draw Machine” gegeven. Maar niet nadat ze eerst gezamenlijk 
hadden gezorgd voor het op professionele wijze stof- en zandvrij maken van de inmiddels 
zwaar beproefde Lotto Draw Machine (app) zodat er ook deze keer een eerlijke- en keigoeie 
trekking heeft kunnen plaatsvinden.  
 
Netterden Zand en Grind, ziet het immers ook in het dagelijkse werk als haar taak om de 
werkzaamheden in goed contact met de betrokkenen, in alle rust uit te voeren en te zorgen 
voor een herinrichting van productiegebieden die passen in een natuurlijke omgeving. Het is 
deze op samenwerking gericht attitude die bij deze trekking heeft geleid tot onderstaand, 
opmerkelijk resultaat. Theo heeft zoals steeds alle winnaars weer bijgeschreven in het dikke 
gelukvogelsboek van onze Vriendenstichting.  
 
  
 
De winnaars van week 27 / 2020 van de pen met inscriptie “Vriendenkring UMK” zijn:  

1. Theo Meuleman, Herwen 



 

 

2. Wim Lankveld, Silvolde 
3. Frans Kleinpenning, Ulft 
4. Peter Weide, Gaanderen 
5. Ton Menke, Ulft 

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 van onze sponsoren, weer 
5 nieuwe winnaars. Wekelijks wordt de kans dat ook u daar de 
volgende keer bijhoort groter. De resultaten verneemt u in elk geval 
in de eerstvolgende nieuwsbrief. We hopen dat het u allen goed blijft 
gaan en blijf vooral gezond! 

 
Hoe het Netterden Zand en Grind verging in de 
Coronacrisis. 
door Johan Heutinck: 
 
In de pers doken onlangs berichten op, dat de levering van grondstoffen en bouwmaterialen in 
Nederland door de coronacrisis onder druk zouden komen te staan. Gelukkig konden deze 
geruchten al snel ontzenuwd worden, er zijn ruim voldoende bouwmaterialen beschikbaar om 
de bouw niet te laten stagneren.  
 
Wij hebben op onze winningen in Nederland en Duitsland dan ook nagenoeg niet te kampen 
gehad met dalende afzetten, het is gewoon lekker druk en ons zand en grind verlaat nog steeds 
in grote hoeveelheden onze weegbruggen.  

De coronamaatregelen worden momenteel 
gelukkig telkens verder versoepeld, iets dat 
mogelijk wordt gemaakt, doordat er 
voortvarend is ingegrepen en we een 
anderhalve meter samenleving met elkaar 
hebben afgesproken.  
 
Ook bij Netterden had dat zijn effecten op 
onze werkwijzen. Zo heeft ons 
kantoorpersoneel veel thuisgewerkt, werden 
veel vergaderingen virtueel gehouden en 
moesten we op onze zandwinningen 

maatregelen nemen om eventuele verspreiding van het virus door chauffeurs en bezoekers 
tegen te gaan. Dat hakt er behoorlijk in bij een bedrijf waar we gewend waren om open en 
transparant in het leven te staan.  
 
Een voorbeeld van de impact die Corona heeft gehad, is het feit dat de aanleg van ons 
drijvende zonnepark aan de Azewijnsestraat met een aantal maanden is vertraagd, doordat de 
Belgische werkploegen voortijdig naar huis moesten. Inmiddels hebben we die achterstand 
weer ingelopen en het park produceert de eerste schone groene energie voor onze installatie. 



 

 

Zie ook: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=6bP7_J0R7oA&feature=emb_logo 
 

Een positieve invloed merkten we ook op 
onze twee wandelroutes op het Azewijnse 
Broek, het was een drukte van belang met 
wandelaars die de gelegenheid te baat 
namen om de beentjes te strekken in de 
thuiswerkpauze. 
 
Intussen gaat het weer de goede kant op en 
we hopen dat we binnen afzienbare tijd een 
aantal maatregelen kunnen afbouwen en we 
weer “gewoon” kunnen doen waar we goed 
in zijn, het produceren van zand en grind 
voor de bouwindustrie, voor beton, voor 

asfalt, voor ophogingen en voor al die toepassingen, waar bouwgrondstoffen op maat nodig 
zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Netterden Zand en Grind BV 
 
Johan Heutinck  
 
    *********************  
Sentimental Journey 
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. 

 
 
1964 Concertreis naar Neu Ulm. 
Op de foto staan onder anderen: Truus Reijntjes, Theo Lubbers, Theo te Pas, Hein du Plessies en zijn 
vrouw, Henny van Aalst, Antoon Sessink en Tonnie Löwenthal. 
 

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



 

 

Op stap met de fotograaf (6) 
Door: Ton Smilde 

Apenheul 
Apen kijken is natuurlijk het leukste wat er is.  

Apenheul is een dierentuin met apen aan de rand van 
Apeldoorn. In het park verblijven ruim 300 apen en zo'n 35 
verschillende soorten uit Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Veel 
van de dieren zijn niet in hokken opgesloten: gaas of tralies 
ziet men er bijna niet. Sommige soorten lopen los tussen de 
bezoekers. Andere, zoals de gorilla's, bonobo's en orang-
oetans leven op grote, door grachten omgeven eilanden. Door 
de ruime verblijven en de natuurlijke groepen waarin de 
dieren gehouden worden, kunnen de dieren veel van hun 
natuurlijke gedrag laten zien. 
Apenheul werd in 1971 opgericht door de Rotterdamse 
fotograaf Wim Mager. In de jaren zestig koopt hij in een 
dierenwinkel twee dwergaapjes. Dat kan in die tijd nog 
gewoon. En iets wat als een hobby begin, loopt al snel uit de 
hand. Het paartje krijgt jongen en Wim besluit zijn baan als 
fotograaf op te geven en ontwikkelt het Apenheul-idee.   

 
Wim heeft een bijzondere kijk op het houden van apen. Het principe is simpel: mensen 
beleven meer plezier aan dieren als die het naar hun zin hebben. De dieren moeten hun eigen 
gang kunnen gaan én zichzelf zijn. Dus geen apen in kooien of achter tralies, maar in grote, 
natuurlijke buitenverblijven in een bosrijke omgeving. 



 

 

 

 
Op 12 juli 1971 gaat Wim Mager van start. Hij begint met loslopende apen. Bezoekers 
kunnen in het park een paar apensoorten bewonderen, zoals wolapen, dwergapen en 
slingerapen. De dieren lopen gewoon los tussen de bezoekers. En dat concept is een enorm 
succes! Al snel krijgen de eerste apen jongen en de bezoekers genieten met volle teugen. 
Reden genoeg dus om uit te breiden en meer apensoorten te gaan houden. 



 

 

 

 
In de loop der jaren komen er steeds meer apensoorten naar Apenheul. De eerste gorilla's 
arriveren in 1976. Drie jaar later wordt de eerste gorillababy geboren. De baby's worden 
'gewoon' door hun moeders grootgebracht. Dat is in die tijd heel bijzonder. Primatologen en 



 

 

dierentuinmedewerkers van over de hele wereld komen - nog steeds - naar Apenheul om 'de 
kunst af te kijken'. 

 
In 1981 volgt een grote tegenslag. De blokhut waarin Apenheul was begonnen, brandt af. 38 
dwergapen en 8 slingerapen komen om het leven. Slingeraap Pepi is één van de overlevenden 
die nog steeds in Apenheul woont. Apenheul herpakt zich en bouwt een nieuw hoofdgebouw. 
Er komen ook nieuwe apensoorten naar Apeldoorn, zoals gibbons, berberapen en leeuwapen.

 
De leeuwapen spelen een bijzondere rol in de geschiedenis van Apenheul. In de jaren tachtig 
en negentig doen ze mee aan een re introductieprogramma voor gouden leeuwapen. Met 
succes worden gouden leeuwapen uit dierentuinen teruggezet in het wild. Het is voor het eerst 
in de geschiedenis dat een Nederlandse dierentuin dit lukte. In Brazilië lopen nu zelfs 
nakomelingen rond van leeuwapen uit Apenheul! 



 

 

 
In 1994 wordt het Apenheul Natuurbehoudfonds opgericht. Wereldwijd werken ze actief mee 
aan natuurbehoud. Ze bieden financiële steun, steun door mankracht en initiëren hun 
(succesvolle) projecten. 



 

 

 
In de jaren '90 komen er twee soorten mensapen naar Apenheul. De bonobo's arriveren in 
1996. Zij zijn de enige Nederlandse dierentuin waar je deze mensapen kunt bewonderen! In 
1999 volgen de orang-oetans. Voor hun komst ontwerpen ze een speciaal verblijf. Dit is 
helemaal aangepast op de manier waarop orang-oetans leven. 

 
In 2016 komt een langgekoesterde droom uit. Het Nederlandse publiek verkiest Apenheul tot 
het Leukste uitje van Nederland. En daar zijn ze apetrots op. 



 

 

 
Apenheul is van 18 mei t/m 1 november dagelijks 
geopend (dus ook op alle feestdagen) van 09:30 tot 
17:00 uur. Een kaartje kost 24 euro niet echt goedkoop 
maar zeker de moeite waard, let op acties dan zijn de 
kaarten een heel stuk goedkoper. 
Bezoekadres: J.C. Wilslaan 21, 7313 HK in Apeldoorn. 
Vanaf de parkeerplaats steek je de straat over in de 
richting van Stadspark Berg & Bos. Volg het pad 
rechts langs de grote vijver (onder het bord 'Apenheul' 
door) in de richting van Apenheul. Vanaf de 
parkeerplaats is het zo'n 10-15 minuten lopen naar de 
entree van Apenheul. De voorpret voor je bezoek 
begint, is er al tijdens deze wandeling, want onderweg 
kom je van alles te weten over de dieren in Apenheul. 
Op de website kun je entree en parkeerkaarten 
bestellen www.apenheul.nl.  
Pas wel op, de apen zijn “bandieten”. Op zonnebrillen 
of andere losse voorwerpen zijn ze gek. 
 
 

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

 

 



 

 

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 


