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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! 
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ULFTS MANNENKOOR       juli ‘20 

      Maart 2020 



 

 

 

We mogen weer! 
De samenleving komt beetje bij beetje op gang. De scholen heten de kinderen alweer enkele 
weken welkom, contactberoepen hebben de opstartfase achter de rug, de zweetdruppels rollen 
weer in de sportscholen en de horeca heeft zijn eerste bestellingen binnen.  
 
Vrolijke gezichten ook bij de leden van het Ulfts Mannenkoor: sinds dinsdag 14 juli wordt er weer 
gerepeteerd. Na drie maanden te hebben stilgezeten is iedereen weer welkom. Het Ulfts 
mannenkoor heeft dinsdagavond met meer dan 40 zangers in de SSP-hal op het DRU-Industriepark 
gerepeteerd. We waren sinds maanden weer bij elkaar en ik hoorde jullie zeggen: het smaakte naar 
meer! 
 
Het was een proefrepetitie. Een repetitie om te kijken of de ‘veiligheidsmaatregelen’ afdoende 
waren en werkten. Een repetitie ook om te kijken of de akoestiek van de SSP-hal goed is en 
‘werkbaar’. Maar de repetitie was vooral ook bedoeld om te kunnen beoordelen of de zangers zich 
comfortabel voelden in de ‘nieuwe’ tijdelijke repetitieruimte en over de veiligheidsmaatregelen die 
zijn genomen. We hebben tijdens de repetitie gelet op de maatregelen met betrekking tot het 
coronavirus: afstand houden, alles schoonmaken en looplijnen. Wij hebben een afstand van 2 meter 
aangenomen tussen de zangers. Het is bij het zingen van belang dat voldoende afstand wordt 
gehanteerd, vandaar dat wij een stapje verder zijn gegaan dan 1,5 meter.  
 
Wat ons betreft is de proefrepetitie geslaagd. We kunnen in de SSP-hal met de juiste 
veiligheidsmaatregelen het ‘koorleven’ na de lockdown weer een boost geven. Ook kunnen we 
anderen laten zien dat koren in staat zijn op een veilige manier te repeteren. Van deze oefenrepetitie 
is een verslag verschenen in het Oude IJsselstreek Vizier (zie elders in deze nieuwsbrief). Het bestuur 
van het Ulfts Mannenkoor hoopt op deze manier de normale repetities weer geleidelijk aan mogelijk 
te maken. 
 
 

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

Rene Borgers: Zang Ambassadeur Ulfts Mannenkoor 
Door: Ton Smilde 
 
Normaal hadden we de laatste dinsdag voor de zomervakantie de welbekende ‘vakantieconcerten’ in 
de zorgcentra Meulenbeek en de Debbeshoek gegeven. Maar door alle coronaperikelen was dat nu 
niet verstandig en bovendien mag het ook niet. Onmogelijk om nu met een groot koor in de 
recreatieruimtes van de verzorgingshuizen te gaan zingen. 



 

 

 

 
 
 
Maar om de bewoners toch nog een beetje muzikaal te verwennen, heeft René Borgers, namens het 
Ulfts Mannenkoor, bij beide zorgcentra een gevarieerd miniconcert gegeven. De regen was wel een 
spelbreker. René zou namelijk buiten optreden (coronaregel) en de bewoners hadden op de 
terrassen kunnen zitten. Nu was het een beetje improviseren. Want vanwege de tocht mochten 
ramen en deuren niet helemaal open. Om toch nog wat geluid naar binnen te krijgen ging zowel de 
zangversterker als de hoorapparaten op standje 10. Dat laatste is natuurlijk een grapje, maar de 
versterker stond wel op zijn hoogste stand. Debby deed de aankondigingen en Dick Amting maakte 
video-opnames. https://youtu.be/3ME5ek6UCFE  
Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we onze oudere medemens weer vrolijk hebben kunnen 
maken. Als het allemaal kan en mag, zijn wij er volgend jaar weer met een groot koor. 
 
 

 
 

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



 

 

Persbericht: Het UMK repeteert weer 
Dinsdagavond 14 juli jongstleden was het zover! Na 16 weken zonder, de eerste repetitie van het 
Ulfts Mannenkoor. Niet in het gebruikelijke repetitielokaal, de conferentiezaal in de DRU-
cultuurfabriek, maar in de SSP Hal. Volledig ‘corona-proof’ ingericht. Bij binnenkomst 
handontsmettingsmiddelen, aangegeven looproutes en de stoelen in de vereiste zigzag-opstelling 
klaargezet, genummerd op twee meter afstand van elkaar. Nadat de zangers welkom zijn geheten 
begon de repetitie. Dit keer nog zonder pauze.  
 

 
 
In de ‘lockdown-periode’ is de zangers de mogelijkheid geboden om thuis te repeteren. Dirigent 
Christo Guenov heeft (nieuw) repertoire op audio-bestanden gezet en leden ontvingen een email 
met diverse liederen. Daarbij ook ingesproken audio-bestanden. Deze bestanden waren bedoeld om 
ook de tekst op een juiste wijze uit te spreken. De leden, die geen email hebben, hebben de liederen 
op cd-rom ontvangen om die thuis op een cd-speler af te luisteren.  
 

 
 
Maar er gaat niets boven repetities waarin je samen zingt. Dat bleek afgelopen dinsdag. Alleen maar 
blijde en tevreden gezichten. De dirigent en de zangers hebben er weer zin in! 
 
 



 

 

 
 
 

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

 
Door: Herman Nijhoff 
 
Juni was vroeger de hongermaand voor de zandboeren. De laatste spruitende aardappels werden 
gegeten en van het laatste roggemeel werd een roggebrood gebakken. Een “stoet’n” was een brood 
van het dure tarwemeel. Na de langste dag kreeg men weer hoop.  
Op 24 juni was het sint Jansdag, een soort landbouwheilige.  
Op die dag vierde men de geboorte van Johannes de Doper, op Middeleeuwse schilderijen 
symbolisch afgebeeld als een lam met een kruis. ‘Ecce Agnus Dei’: zie het lam van god. (Van Eijck). 
Johannes de Doper was de voorganger van Jezus. De engel Gabriel verkondigde de komst van 
Johannes aan. Zijn dood was afschuwelijk. Koning Herodes liet hem opsluiten in een kerker omdat hij 
de vrouw van zijn broer had ingepikt. Dat zinde Herodes niet. De vrouw van de broer stookte 
vervolgens haar dochter op en die mocht een wens doen. Zij vroeg om het hoofd van Johannes.  
En zo gebeurde. Waarschijnlijk werd de tong van deze heilige ook nog doorboord.  Prachtige 
schilderijen zijn er over deze onderwerpen gemaakt.  



 

 

 
 
Rond deze tijd groeit er ook een mooi geel bloeiend plantje. Het Sint-Janskruid. Als je het 
lancetvormig blad tegen het licht houdt, dan zie lichtere vlekken in het blad. Het lijkt alsof het blad 
“doorzeefd” is ( de tong). Wrijf je de bloemknopvan het Sint Janskruid fijn dan komt er een 
paarsachtig vocht te voorschijn, misschien het geronnen bloed. Sint Jansolie wordt gebruikt voor 
huidverzorging. 
 
Waarom was deze Johannes zo belangrijk voor bevolking in de Achterhoek? De bevolking 
hoofdzakelijk afhankelijk van ‘schrale’ landbouw en de mest van de weinige koeien en schapen. 
Voor 24 juni kon je nog bruine bonen zaaien. De knolrapen moesten geplant zijn. De winterandijvie 
uitgeplant. En ook de boesekool, een soort witte kool gebruikt voor eigen gemaakte zuurkool, moest 
de grond in. Boeskoolstad is tijdens het carnaval de naam voor Oldenzaal. Rond de 24e juni kon het 
St. Jansrogge gezaaid worden dat in het najaar werd afgemaaid met de zeis. Ook kon je er koeien op 
laten weiden.  
 

 
 
 



 

 

Na 24 juni mocht men geen eikenhakhout of schelhout meer uit de bossen “varen” om 
beschadigingen van de bomen in het bos te voorkomen. De voerman “vaart” een voer hout/hooi op 
zijn kar of wagen. Schelhout was eikenhakhout dat ontdaan was van de eikenbast. De eikenbast/eek 
ging naar de runwatermolen werd gebruikt om koeienhuiden te veranderen in leer. Het 
overgebleven hout werd vooral gebruikt door de bakkers voor hun broodoven. De heggen en hagen 
werden gesnoeid met de handschaar en bij een hoge heg werd de houten kruiwagen goed gebruikt 
als trap. Tegen die tijd stond de rogge er goed bij. Korenbloemen, bolderik en roggelelie bloeiden. 
De linden gaven volop honing en de boer wist dat hij over een week of zes de rogge kon gaan maaien 
met de zicht. Die maaiperiode, oorspronkelijk tussen 25 juli en 15 augustus, is nu veel vroeger door 
de klimaatsverandering. Kijk maar rond.  
 
25 juli is de dag van de heilige voor de rogge, Sint Jacobus. In de Achterhoek werd hij Sint Jaopik 
genoemd. Ooit heb ik met mijn gezin een bedevaart gemaakt naar Santiago di Compostella in Spanje, 
naar het gebeente van die heilige. Beenderen teruggevonden in het jaar 1140. Zelfs pelgrims uit onze 
streek liepen hier helemaal naar toe en kwamen terug met een Jacobusschelp op de muts. De 
legende wil dat Jacobus discussieerde met koning Herodes over de nieuwe leer van Jezus. Hij 
waarschuwde de koning en keizer Nero voor hun zonden. De koning werd kwaad en liet Jacobus 
onthoofden.  
 
Terug naar de rogge. Als heidens gebruik werd bij de laatste garf geroepen: “Pas op voor de haas”. 
Geen echte haas. Bij de Germanen was de haas het symbool van vruchtbaarheid voor het land.  
Waarschijnlijk herinneren zich velen dat het binnenhalen van de rogge zwaar handwerk was.  Het 
maaien, het binden, het opzetten van de graven in hokken, het drogen en dan het opladen, het 
vervoeren en opbergen in een roggemijt of schuur of zolder. 
Het opladen heb ik ook nog gedaan. Ik werd als twaalfjarige in de jaren vijftig op een eenvoudige 
trekker gezet bij een “textiel-herenboer”. Ik hoefde alleen maar de koppeling in te trappen of los te 
laten. Dit scheelde weer een knecht bij het opladen. Ook stond ik in de schuur met mijn jongere 
broer en de schoven vlogen ons om ‘de kop’ en we werden  pikzwart. Rijdend door het dorp Lage 
heb ik als twintiger een voer rogge, getrokken door een paard en gemend door een boerenvrouw, 
trots binnen gehaald. Mooie avonturen. 
 
Bronnen; 
Das grosse Buch der Heiligen  
Oud-Achterhoeksch boerenleven door H.W.Heuvel 

  

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

Grote Vriendenkring UMK Loterij 
Uitslag Pennenverloting week 29 in 2020 
 
Beste leden van het UMK 
Deze week neemt een van onze zeer gewaardeerde donateurs de taak op zich om de, door Tonny 
Frazer, handgemaakte pennen beschikbaar te stellen. De winnaars ontvangen deze week hun pen uit 
handen van onze trouwe sponsor Garage Goudswaard uit  s’Heerenberg. 



 

 

 
  
Ook deze week heeft ten huize van onze penningmeester Theo Gerritsen weer de formele trekking 
van de Grote Vriendenkringloterij UMK plaats gevonden. De heer Goudswaard heeft dit keer, 
uiteraard onder het toeziend oog van onze eigen Theo, zes personen weer gelukkig kunnen maken 
met de inmiddels zeer gewilde pen. De winnaars van deze week zijn: 

1 Lubbert Baarsen Borculo 
2 Willem Messing  Ulft 
3 Carel van Remmen  Ulft 
4 Peter Gregoor  Ulft 
5 Wil Gootink  Ulft 
6 Christo Guenov  Borculo 

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. Volgen de week trekt Theo, samen met een van onze sponsoren weer 6 nieuwe winnaars. 
We hopen dat het u allen goed blijft gaan en blijf vooral gezond. 
 

Garage Goudswaard, hét gezelligste autobedrijf in ’s-
Heerenberg 
Goudswaard is opgericht op 1 april 2004 door Bart en José Goudswaard. De autogarage staat bekend 
als de meest gezellige maar ook deskundige garage van de Achterhoek. Met enorm veel passie en 
deskundigheid staan de vakspecialisten maar liefst zes dagen per week klaar voor de klanten. Dit 
alles om alle klanten zo goed mogelijk op maat te bedienen met deskundigheid, vakkennis, hoge 
service en uitstekende prijzen. 

 
 



 

 

Medewerkers: 
• Bart Goudswaard (eigenaar en monteur) 
• José Goudswaard (administratie en eigenaresse) 
• Freek van Hal (technisch specialist) 
• Ricardo Kartman (technisch specialist) 
• Dennis Diepenbroek (receptie & werkplaats) 
• Joris Messing (zaterdaghulp) 

 
Garage Goudswaard is gevestigd aan de Logistiekstraat 34, in ’s-Heerenberg en is vlak aan de grens 
gelegen. In onze garage beschikken we over heerlijke koffie, voldoende parkeerplaatsen en 
servicegerichte specialisten die u graag te woord staan. Kom gerust eens langs voor een kop koffie en 
leer ons kennen. 
 
 

    *********************  
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. 

 
 
Wilde zangconcoursen’ populair. Ze zijn echter een doorn in het oog van het grote Koninklijk 
Nederlands Zangersverbond (KNZV), waarbij de bekendste Nederlandse mannenkoren zijn 
aangesloten. Wij zijn nog niet zover en durven het wel aan om opnieuw en nu in de hoogste afdeling 
van de ’vrije’ concoursen deel te nemen, zoals op 29 juni 1958 in Gendringen. De liederen Das edle 
Herz en Die Ehre Gottes worden perfect uitgevoerd. De jury bekroont ons optreden met een eerste 
prijs met lof en het hoogste aantal punten. ’Een koor met grote toekomst’, vermeldt het juryrapport. 
Die voorspelling is uitgekomen. Op de foto het koor in feeststemming na het winnen van het 
concours. 
 

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



 

 

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

Hunebedden 
Een hunebed of dolmen is een megalithische grafkamer uit het neolithicum (4000-3000 v.Chr.) die 
bestaat uit ten minste drie maar vaak (veel) meer staande draagstenen, overdekt door een (of meer) 
deksteen. 

 
Hunebedden zijn volgens de gangbare theorie resten van prehistorische grafkamers. Ze zijn echter 
niet te beschouwen als graven in de gewone betekenis, maar eerder als knekelhuizen. Het is niet met 
zekerheid te zeggen dat grafsignalisatie de oorspronkelijke functie van al deze bouwwerken is 
geweest. Er zijn dolmens waarvan vermoed wordt dat ze enkel als heiligdom dienstdeden. 

 
In Nederland vinden we ze nog vooral terug in Drenthe, veelal op de Hondsrug. Ze zijn gebouwd 
tussen 3350 en 3050 v.Chr., in de meest westelijke uitloper van het territorium van de 
trechterbekercultuur. In totaal zijn er daar 52 hunebedden bewaard gebleven in Nederland. In 
bijvoorbeeld Duitsland en Denemarken zijn nog honderden te vinden. 
Volgens Van Dale is een dolmen een Frans megalithisch bouwwerk, en een hunebed een Nederlands-
Deens megalithisch bouwwerk. In de Nederlandstalige wetenschappelijke literatuur komt men beide 
termen tegen. 



 

 

 
Terminologie en etymologie 
Dolmen wordt vooral in Vlaanderen gebruikt en ontleent zijn gebruik uit de Angelsaksische en Franse 
wetenschappelijke literatuur. Het woord zou door onderzoekers van eind 18e eeuw ontleend zijn aan 
het Keltische taol, wat "tafel" betekent en maen of men wat "steen" betekent. Men meende in die 
tijd namelijk dat dolmens en menhirs Keltische cultuurelementen waren. Théophile Corret de la Tour 
d'Auvergne introduceerde deze benaming (geschreven als dolmin) in de archeologische wereld in zijn 
Origines gauloises (1796). De Oxford English Dictionary verwijst naar tolmen (Cornisch, "gat van een 
steen"). 
Hunebed is als woord ouder. In het boek van Johan Picardt heten de hunebedden "steenhopen 
gebouwd door grouwsamen barbarische en wreede reusen, huynen, giganten". Deze visie was in 
overeenstemming met de orthodoxe Bijbeluitleg waarin vóór de Zondvloed "reuzen op aarde 
waren". Picardt heeft het consequent over steenhopen, maar de term "huynen" beklijfde en in 1685 
noemde Titia Brongersma de steenhoop "hunebed".Het woord hunebed verwijst mogelijk naar 
Hūnen wat "Saksen" of "Westfalen" betekent. 

 
In het dagelijkse taalgebruik blijken de termen hunebed en dolmen grotendeels synoniem, en zijn 
voor Nederlanders de dolmens van Bretagne gewoon Franse hunebedden. In dit artikel worden dan 
ook beide termen gebruikt. 



 

 

 
 
Archeologen gebruiken beide woorden gewoonlijk niet als synoniem. De hunebedden in Noordoost-
Nederland, Noordwest-Duitsland en Denemarken hebben andere kenmerken en zijn door een 
andere cultuur (trechterbekercultuur) gebouwd dan de dolmens in grote delen van Frankrijk en 
België (zoals de allée couverte van de Seine-Oise-Marnecultuur). De hunebedden in Nederland 
behoren, samen met de hunebedden in Nedersaksen, tot de westgroep van de trechterbekercultuur. 
In Duitsland wordt de term hunebed (Hühnenbett of Hünenbett) gebruikt voor een grafkamer die 
omringd wordt door een rechthoekige krans. Er bestaat ook het Kammerloses Hünenbett. Ook hier 
betreft het een rechthoekinge krans, maar dan zonder magalithische kamer. In Duitsland wordt de 
benaming Dolmen ook voor een specifieke bouwvorm gebruikt. 
De bouw 
Het bouwwerk bestaat uit rechtopstaande grote stenen ("zuilen" of "draagstenen") waarop platte 
dekstenen rusten. Doorgaans staan de draagstenen grotendeels op evenwijdige lijnen. Twee 
draagstenen en een deksteen worden juk of trilithon genoemd. Het juk of meerdere jukken worden 
afgesloten door sluitstenen. De ruimtes tussen deze stenen werden opgevuld door kleinere stenen, 
de stopstenen (als stapelmuur). De ingang bij hunebedden is vaak in het midden van de lange zijde te 
vinden en bevat in sommige gevallen poortstenen. Deze poort kan ook de lengte van een gang 
hebben. 

 



 

 

Het geheel werd afgedekt door een dekheuvel. Deze heuvel is in veel gevallen verdwenen. Ook 
komen er kransstenen voor; deze zijn rond het hunebed geplaatst (vaak in een ronde, niervormige of 
ovale vorm). 
In Nederland gebruikte men zwerfstenen als bouwmateriaal, in andere landen de lokale steen (in 
België bijvoorbeeld puddingsteen). 
De vorm van hunebedden en dolmens kan per gebied of tijdperk van bouw verschillen. Zo hebben 
dolmens in Frankrijk vaak de ingang aan de korte zijde en worden ze soms afgedekt met een cairn. 
 
Huidige tijd 
Veel van deze prehistorische monumenten zijn in de loop van de eeuwen vernield om de stenen te 
gebruiken als bouwmateriaal voor bijvoorbeeld wegen, kerken, huizen en dijken. Ook speelden soms 
ideologische of religieuze motieven een rol bij de vernietiging van (gedeelten van) hunebedden. 

 
Gedurende de Middeleeuwen werden Quadersteine gemaakt; dit gebeurde door de hunebedstenen 
te kloven. De Qadersteine vormden de fundering in vele kerken in Noord-Duitsland en Denemarken. 
In Drenthe zijn nog resten te vinden in de kerkmuren van Odoorn (Margarethakerk) en Emmen 
(Grote Kerk) en in de kerkhofmuren van Odoorn en Oosterhesselen. In de 19e eeuw, in het eerste 
jaar dat Willem Tijmes burgemeester was, werd er in Emmen nog een hunebed totaal verwoest. Zijn 
voorganger, Lukas Oldenhuis Tonckens, zette zich juist in voor het behoud van hunebedden. 

 



 

 

Stenen van Hünensteine von Steinkimmen III] werden gebruikt voor het fundament van het 
mausoleum op het Gertrudenfriedhof in Oldenburg. 
In andere gevallen werden de hunebedden verwijderd, omdat ze voor problemen zorgden bij het 
bewerken van het land door boeren. 

 
 
Veel kleine stopstenen (in Nederland vaak door de mens gespleten zwerfkeien) zijn verdwenen, 
evenals de dekheuvel van aarde en/of plaggen. In sommige gevallen werd het gehele hunebed 
vernietigd en herinneren alleen sporen in de grond of de naamgeving van het gebied aan het 
bouwwerk dat ooit op de plek heeft gestaan. In andere gevallen bleef (een gedeelte van) het 
hunebed bewaard, alhoewel de stenen niet altijd op de originele plek bleven staan. Hunebedden 
werden verplaatst om het bouwwerk te redden (bijvoorbeeld bij de aanleg van een spoorlijn, weg of 
industrieterrein). 
Er zijn hunebedden gekerstend en in bepaalde gevallen zijn deze hunebedden voorzien van een kruis. 
Er zijn ook hunebedden die in gebruik zijn als kapel of ingebouwd zijn in een kerk of kapel. 

 
 
 
Tegenwoordig zijn de overgebleven (delen van) hunebedden vaak beschermd als archeologisch 
monument. Er zijn meerdere landen die aandacht voor de megalithische bouwwerken vragen door 



 

 

middel van toeristische routes, zoals de Hunebed Highway in Drenthe en de Straße der 
Megalithkultur in Duitsland. 
 
De hunebedden in Nederland  
De hunebedden in Nederland zijn gebouwd tussen 3350 en 3050 v.Chr., in de meest westelijke 
uitloper van het territorium van de trechterbekercultuur, die verder doorloopt tot in het oosten van 
Duitsland. Qua stijl en locaties vertonen ze grote overeenkomsten met de hunebedden in Sleeswijk-
Holstein, Noordrijn-Westfalen en met name het Eemsland. 

 
 
Naar schatting waren er in Noord-Nederland 80 tot 100 hunebedden, de meeste daarvan in Drenthe. 
Van 27 verdwenen hunebedden lagen er 20 in Drenthe, 4 in Groningen, 2 in Overijssel en 1 in 
Friesland. De plaats van 18 gesloopte hunebedden is nog bekend. Van de 54 hunebedden die nu nog 
in Nederland zichtbaar zijn, staan er 52 in de provincie Drenthe. De andere twee staan in de 
provincie Groningen. Er zijn 13 hunebedden in Nederland waar nog één of meerdere kransstenen 
aanwezig zijn. 

 
 
In Nederland is de lengterichting van de hunebedden voornamelijk van oost naar west georiënteerd. 
Deze oriëntering is mogelijk astronomisch bepaald. Ten eerste door de zon: de lengterichting kan aan 
de hand van de op- of ondergaande zon bepaald zijn, en de verlichting binnenskamers profiteert van 
een ingang op het zuiden. Ten tweede is er een verband met de opkomstpunten van de maan 



 

 

voorgesteld. Een ingang ligt bij hunebedden in Nederland meestal aan de oost- of zuidkant van de 
steenkamer. 

 
Fietsroute Rondje Hunebedden, de tocht van 48 kilometer voert langs een aantal hunebedden en 
langs de rand van natuurgebied Holtingerveld. Ook de Dwingelderbossen tussen Anserden en Ruinen 
zitten in de route. 
Deze route start bij knooppunt 53, op de Brink in Ruinen. Eventueel is een stukje verderop een grote 
parkeerplaats op 'De Kaamp'. Vanuit Ruinen fiets je naar buurtschap Rheebruggen en dan verder 
naar Uffelte. Rheebruggen is een heel oud gebied met een aantal mooie boerderijen. Na 
Rheebruggen gaat het langs Uffelte, naar Havelte. Tussen Uffelte en Havelte, staat de Havelter toren. 
Ben je er rond het hele uur dan hoor je geen klokken luiden, maar trompetten spelen! De tocht voert 
vervolgens langs een aantal hunebedden en via de rand van het natuurgebied Holtingerveld naar 
Wapserveen. Ook de Dwingelderbossen tussen Anserden en Ruinen zitten in de route. Fiets je hem in 
het voorjaar dan ziet het op dit gedeelte van de route wit van de bloeiende krentenbomen. In de 
Anserdennen staat het welbekende Theehuis, een prachtige plaats om even te pauzeren. Het 
fietspad door de Anserdennen is prachtig met wat heuveltjes en vele bochten. Na de Anserdennen 
kom je langs de korenmolen de Zaandplatte (die bij voldoende wind op de meeste zaterdagen draait) 
in de buurtschap Engeland. (kaart en tekst nederlandfietsland.nl) 
 

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

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 


