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Na een hele lange periode, hebben we als bestuur weer een keer fysiek vergaderd. Bij veel 
bestuursleden groeit de behoefte om elkaar weer eens te zien en om ook weer ‘echt’ en efficiënt(er) 
te kunnen vergaderen. Alle contact via de telefoon kan niet tippen aan elkaar gewoon weer eens te 
spreken. Uiteraard hebben we ons gehouden aan de strikte richtlijnen, qua ruimte, handen wassen, 
mondkapjes en rekening gehouden met de 1,5 meter afstand. Dat blijkt, vanwege alle gehoorschade 
die verschillende bestuursleden in het verleden hebben opgelopen, vergadertechnisch nog een hele 
uitdaging. 
 
Gebarentolk Irma Sluis veroverde tijdens de corona-persconferenties de harten van de Nederlandse 
huiskamers. Haar aanwezigheid tijdens de persconferenties en de erkenning van de gebarentaal zijn 
mijlpalen in de emancipatie voor doven en slechthorenden. Maar, na de bestuursvergadering 
constateer ik dat er nog een lange weg te gaan is voor onze samenleving aangepast is en rekening 
houdt met de uitdagingen van slechthorenden.  
 
In de bestuursvergadering hebben we natuurlijk gesproken over de (on)mogelijkheden de repetities 
te hervatten. Op dinsdag 13 april 2021 heeft het kabinet weliswaar een plan gepresenteerd voor 
stapsgewijze heropening van de samenleving. Die aangekondigde heropening van kunst -en 
cultuurbeoefening in de binnenruimte per 11 mei 2021 aanstaande is echter door de overheid tot 
nader order uitgesteld. Op dit moment zijn de geldende coronamaatregelen dus nog van kracht.  
 
We hebben ook gesproken over de aanstaande ledenvergadering van 22 juni 2021 aanstaande. Die 
willen we hoe dan ook fysiek houden. Want digitaal vergaderen lukt, denken we, niet; zonder 
ellenlange pauzes, technische storingen, moeizame gesprekken en andere gekke fratsen.  
Of een fysieke vergadering op 22 juni al lukt is natuurlijk de vraag. Zijn we dan als koor grotendeels 
gevaccineerd? Mag je dan alweer met een grote(re) groep bij elkaar zijn? Nog geen idee, maar het 
ziet er wel gunstig uit. Mocht 22 juni onverhoopt toch niet kunnen hebben we ook een uitwijkdatum 
gezocht en gevonden. Dan verschuiven we de ledenvergadering naar 13 juli 2021 aanstaande.  
 
We hebben daarnaast besloten, zowel de Jaarvergadering, de Feestmiddag en de Ladies Night te 
combineren in een grote ‘manifestatie’. Met andere woorden, we vergaderen, huldigen, feesten en 
ontmoeten elkaar in een en dezelfde bijeenkomst. Over de vergaderagenda en de inhoud van het 
verdere programma houden we u op de hoogte. 
We zien er naar uit!! 
 
 
Ton Menke [voorzitter] 
 
 
 
 



 
 
Het kan zo maar eens gebeuren dat een lid van onze club (tijdelijk) niet meer aan de activiteiten 
kan deelnemen door ziekte, een blessure, een ander ongemak of zoals nu bijzondere 
omstandigheden. 
Deze rubriek zorgt ervoor dat we aandacht hebben voor het wel en wee van onze leden.  
 
Uiteraard wil het Ulfts Mannenkoor aan diegenen die dit overkomt via de rubriek "Lief en Leed" 
aandacht geven. Dat geldt niet alleen voor alle ingeschreven zangers maar ook voor de partners van 
leden, ereleden en weduwen.  
Dus als je een gebeurtenis waarneemt in je omgeving geeft dit dan door aan de redactie van deze 
nieuwsbrief secretaris@ulftsmannenkoor.nl. Onder vermelding van “Lief en Leed”. 
 
Marlies van Hal schrijft: Ik wil het bestuur en de Vriendenkring hartelijk bedanken voor de VVV-bon, 
die Peter vrijdag bij mij bezorgd heeft. Ik had nooit verwacht, dat ik met mijn 19 goede antwoorden 
in de prijzen zou vallen.  Acht liedjes kwamen mij zeer bekend voor, maar ik kon niet op de titel 
komen en drie melodieën had ik nog nooit gehoord. Het was trouwens heel leuk om te doen. 
Groetjes, Marlies. 
 
Herman Nijhof attendeert ons op een uitzending van TV Gelderland, waarin hij zal optreden: Beste 
Ton, dank voor de mooie illustraties bij Circle of life. Past toevallig goed bij 1 mei. Nooit geweten dat 
dit ook de Sint Jozef dag is. De dag van “Spiekerjozef”, zoals Herman Finkers hem noemt. Op zaterdag  
22 mei aanstaande kom ik met Harm op de TV Gelderland over natuur op ‘t Knapperslag en de 
stichting Buur maakt Natuur. Groet Herman 
 

 



 
 
 
 
 

Concerten en aktiviteiten UMK 2020 
    
 2021   
Dinsdag 
22 juni 
(optie) 

Algemene Ledenvergadering aanvang 19:30 uur 
   
   
   
   

Zon. 
10.10 
 
 
 
 

Russisch Concert i.s.m. Balalaika Trio Trojka aanvang 18.00 uur 
Stadttheater Emmerich aanwezig  
 inzingen  
 opbouwen  
   

Vrijdag  
29.10 
 
 
Zondag 
12-12 
 
 
Zondag 
19 -12  
 
 
 
 
Vrijdag  
29-04 

Russisch Concert Bedburg-Hau aanvang 19.00 uur 
St. Markus Kerk aanwezig  
 inzingen  
   
Kerstconcert i.s.m. blaasensemble   
Stadttheater Emmerich aanvang 20.00 uur 
   
   
Kerstconcert i.s.m. Harmonie Ulft aanvang 16.30 uur 
Petrus & Pauluskerk in Ulft aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  

2022    
Russisch concert – Bedburg-Hau aanvang 19.00 uur 
St. Markus Kerk aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  
   

 
 
 
 
 
 
 



 
Door: Ton Smilde 
 

Winslow (Arizona) 
 

 
 
Het zal u niet veel zeggen, het is ook maar een kleine stad met niet meer dan een dikke 9000 
inwoners. Maar door toeristen wordt dit stadje elke dag druk bezocht, opvallend is dat de 
gemiddelde leeftijd van deze duizenden toeristen op 57 jaar ligt. De stad heeft twee grote 
trekpleisters. Het Standing on the Corner monument en het La Posada Hotel. 



 
 
Winslow ligt aan de oude Route 66 en misschien kent u het van een lied. Het wordt genoemd in een 
lied van de Eagles, Take It Easy. Op de hoek van W 2nd St en N Kinsley Ave is een standbeeld 
geplaatst dat verwijst naar een zin uit dit lied "Standing on a corner in Winslow Arizona". 
 

 
 
 



                                              
Aan de overkant van de straat is een souvenirwinkel, buiten aan de muur hangen luidsprekers 
waaruit de hele dag muziek klinkt, uitsluitend van de Eagles natuurlijk.  
Een klein restaurantje nog een souvenirwinkel, de kleinste kapel van de wereld en dan heb je het wel 
gehad. Vraag mij niet waarom, ben wel een groot liefhebber van Eagles, maar had al tientallen jaren 
de wens om daar -net als al die andere duizenden-, ook een keer te staan. Standing on the Corner. 
  
De tweede attractie is het beroemde La Posada Hotel een Route 66 icoon. 
 

 
 
Op 15 mei 1930, opende het La Posada haar deuren. Sinds die tijd heeft het hotel beroemde gasten 
gehad, de lijst is erg lang enkelen heb ik eruit gehaald:  Albert Einstein, Charles Lindbergh, Clark 
Gable, Diane Keaton, Jimmy Stewart, John Wayne, President Franklin Roosevelt, President Harry 
Truman, Shirley Temple, De kroonprins van Japan en ik.  



Het was de laatste stop van mijn rondreis en had mijzelf getrakteerd op een overnachting in dit 
mooie hotel. 
 

 
 
Het hotel heeft twee ingangen aan de achterkant is n.l. een treinstation, de trein stopt hier letterlijk 
voor de deur. Het hotel is erg mooi, Spaanse en Missiepost invloeden zijn duidelijk herkenbaar, vol 
hangen de muren met kunst, op de tweede verdieping zijn enkele kunstzalen. Het heeft een goed 
restaurant (genoemd in de Top 3 van Amerika in 2009) en een gezellige cocktailbar. Toch wel grappig 
als je weet dat ik een biertje zat te drinken waar ooit zeer bekende gasten ook aan een drankje 
zaten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Muziek speelt een grote rol in het leven van Ton Smilde. Elke dag staat de radio wel aan en luistert 
hij voornamelijk naar de muziek uit de jaren 50 en 60.  Het leek hem leuk om een verhaaltje te 
maken van wie: was dat ook alweer, wat waren hun echte namen, welke hits hebben ze gemaakt, 
dit opgefleurd met oude foto’s. Veel namen klinken vast bekend in de oren: Dusty Springfield. 
Johnny Cash, Patsy Cline maar kent u Lesley Gore ook nog en wie was ook die zingende non?  

Door: Ton Smilde 

Jim Reeves 
 
James Travis Reeves (Galloway (Texas), 20 augustus 
1923 – Brentwood (Tennessee), nabij Nashville, 31 juli 
1964) alias Gentleman Jim was een Amerikaanse 
country-zanger die bekend werd om zijn warme 
fluwelen stem. 
Reeves werd geboren in Galloway in Texas als jongste in 
een gezin met negen kinderen. Zijn vader overleed toen 
hij pas een jaar oud was. Ondanks zijn liefde voor de 
muziek begon hij een carrière als honkballer, waaraan in 
1947 een vroegtijdig einde kwam door een 
enkelblessure. Hij kreeg een baan als dj bij een 
radiostation in Louisiana en in 1953 nam hij zijn eerste 
succesplaat, Mexican Joe, op die een nummer 1-
notering kreeg. In 1955 tekende hij een contract met 
RCA en werd lid van de Grand Ole Opry. Tegen het einde 
van de jaren 50 kwam de rock-'n-roll op en verschoof 
Reeves onder invloed van Chet Atkins zijn stijl van de 
pure country wat in die richting. Reeves was - met Patsy 
Cline - een van de eersten die de Nashville-sound 
brachten. 



Jim Reeves was een van de eersten die met 'close talking'-
microfoontechniek werkte, iets wat zijn stem extra goed 
deed uitkomen. Reeves had in 1963 een meningsverschil 
met RCA, omdat hij vond dat andere artiesten meer 
aandacht kregen dan hij. Hij had aan zijn contract 
verplichtingen voldaan, wat betreft het aantal opnames 
dat hij moest maken.  
Hij weigerde daarom enkele maanden in 1963 in de RCA 
recordingstudio B in Nashville te verschijnen. Door 
tussenkomst van RCA Nashville division producer en 
vriend Chet Atkins werd dit bijgelegd en begon Reeves 
weer met opnames maken. Dat Reeves' close to the mike 
technique en ruzie met een opnametechnicus hiertoe 
zouden hebben geleid is een fabeltje. Het verhaal klopt 
wel dat een opnametechicus werd vervangen maar dit 
heeft niet geleid tot Reeves' weigering platen op te nemen 
voor RCA. 
Jim Reeves was een perfectionist en ergerde zich aan Louis 
Nunley van de Anita Kerr Singers, die constant grappen 
maakte in de studio. Een tijdje is Nunley ook niet in de 
studio geweest voor opnames. Ook dit is later weer 
bijgelegd. 
Op 31 juli 1964 vloog Reeves, ondanks dat hij (nog) 
geen geldig vliegbrevet had, voor zijn net 
aangekochte Beechcraft-type Bonanza, een 
Debonair model 33 met vliegtuig registratie 
nummer N8972M, samen met zijn manager, pianist 
& vriend Dean Manuel, terug naar huis, toen zij 
geconfronteerd werden met een zware onweersbui 
in de nabijheid van de luchthaven. Tijdens de 
nadering negeerde Reeves de aanwijzingen van de 
luchtverkeersleiding om een andere koers te volgen 
vanwege deze gigantische onweersbui. Korte tijd 
later werd het toestel getroffen door de bliksem en 
crashte het, waardoor beiden omkwamen. 
Een paar van de nummers die hem bekend 
maakten, zijn: Mexican Joe, Yonder comes a sucker, 
A fool such as I, Distant drums, I love you because, I 
won't forget you, Adios Amigo, Blue Boy, Billy 
Bayou, Home, Am I Losing You. 



Zijn grootste hit werd He'll have to go, dat hij opnam 
in 1959/1960. Jim Reeves heeft ook een plaat 
uitgebracht met daarop uitsluitend liedjes in het 
Afrikaans, getiteld Jy Is My Liefling, nadat hij in Zuid-
Afrika een rol speelde in een film Kimberly Jim 
Lang na zijn dood heeft Reeves nog 
hitlijstnoteringen gekregen; de laatste in een duet 
met Patsy Cline I fall to pieces uit 1982. Een en 
ander was mogelijk door de enorme hoeveelheden 
niet uitgebracht studiomateriaal en het zorgvuldige 
beheer daarvan door zijn vrouw. 
Postuum werd Reeves in 1967 opgenomen in de 
Country Music Hall of Fame, in 1998 in de Texas 
Country Music Hall of Fame en in 2010 in America's 
Old Time Country Music Hall of Fame. 
Met dank aan Wikipedia  
 
 
 
 
 
 

 
 
Door: Marlies van Hal 
 
27 Januari 2007 is der in de Smeltkroes groot feest 
waorveur völ mensen twee jaor druk zun geweest 
Veur de Smeltkroes wappert op deze heuglijke dag 
de hele dag fier onze mannenkoorvlag 
 
Vier dames hebben de zaal prachtig aangekleed 
met schitterende bloemstukken bi-j de vleet 
De letters 50 jaar Ulfts Mannenkoor aan de muur 
in gold  geverfd deur Fred Löwenthal, heel secuur 
 
Op de receptie kommen völ gasten ons met un bezoek vereren 
zelfs Christoph en Helga Niesemann kommen feliciteren 
Ondanks gladde waegen bi-j hun in de streek 
laoten  ze ons toch niet in de steek 
 
Uut Huddersfield kump Donald Swan en zin vrouw 
ook ut vrouwenkoor uut Wesel blif ons altijd nog trouw 
Der bunt speechesl met prachtige woorden 
serenades, muzikale huldes met mooie akkoorden 



 
Henk Klein Gebbink werkt zich bi-jkans uut de naod 
het alles veurtreffelijk aan mekaar gepraot 
Jacob is anderhalf jaor druk geweest 
samen met verschillende comité’s 
 
um ut jubileumboek te realiseren 
Vergaderen, foto’s uutzuken, adviseren 
Hèt research gedaon en interviews afgenommen 
en uuteindeluk is de “Gouden Terts” uut de verf gekommen 
 
Un prachtig boek met foto’s en mooie verhalen 
un DVD, waorbi’j i’j in ut verleden kunt dwalen 
Jacob het alles goed gecoördineerd 
en wier terecht gecomplimenteerd 
Hi-j was ut niet alleen, maor ik nuum toch zin naam 
Den schoen, den past ow, dus trek un maor aan 
 
Un biezonder cadeau het ut bestuur van de zangers gekregen 
un muzikaal werk, dat veur ut koor wudt  geschreven 
En ook de muziek wudt nog gecomponeerd 
en ut bestuur vuulde zich zeer vereerd 
 
Jan mos veur de zieke veurzitter Coen inspringen 
Völ speeches veurbereiden en denken aan duuzend en één dingen 
De receptie was gezellig en liep, as gesmeerd 
Op de feestaovend wieren wi-j op stamppot getrakteerd 
 
Zuurkool, moes, carbonaden en spek 
zuur en haché wazzen ook niet gek 
Niemand is wat tekört gekommen 
der wazzen der wat, die hebben vier borden vol genommen 
 
Die hadden zich de boek zo vol geslagen 
dat ze de rest van de aovend hos veur Pampus lagen 
Naodat iedereen zich efkes  kon verfrissen 
kwam de huldiging van de jubilarissen 
 
Wim Ratering wier veur 25 jaor in ut zonnetje gezet 
Daornao veur de zeuven gouden mannen de loftrompet 
Un korte  pauze wier ingelast 
en toen wier Herman Mulder verrast 
 
‘t Erelidmaatschap, dat verdient hi-j absoluut 
veur alles watte veur ut koor het gedaon, en nog duut 
Ook Jacob Schreuder, onze auteur wudt erelid 
Hi-j het hos twee jaor in ons verleden gespit 
 
Het zich bi-jkans te pletter gewerkt 
En dat bleef bi-j ut koor niet onopgemerkt 
Beiden verdienen un erenaam 
en  wie den schoen past, die trekke hem aan 



 
Daornao barst ut feest pas echt goed los 
met optreden, dansen en gehos 
Henk Woltmeyer en Marian bezingen Wenen in un duet 
Dan vertel ik, wat ik aover onze concertreizen wèt 
 
Vieftig jaor geet Ulft Mannenkoor op stap 
Wi-j reisden naor völ landen, zongen in menige stad 
Wi-j bunt in Duitsland, Spanje en Engeland gewès 
reisden naor Kamnik, Praag en Boedapest 
 
Wat der op al die reizen gebeurde  
wil ik ow vanaovend hier laoten heuren 
In 1964 gingen wi-j de vleugels uutslaon 
en wollen veur ut eerst op un concertreis gaon 
 
Ut buurland ligt dan veur de hand 
en ut wier Neu-Ulm in ut Beierse land 
Persoonluk heb ik ut niet metgemaakt 
Maor bier en wien hebben daor goed gesmaakt 
 
Ik heurde, dat bi-j sommigen, niet allen 
beeld en  geluud zun uutgevallen 
Bi-j enkele zangers is ut liefdesvuur opgelaaid 
die wieren met slipjes uutgezwaaid 
 
In zesenzestig kwam Kamnik aan de beurt 
Daor hadden wi-j veur die tied nog nooit van geheurd 
Dikke Rinus had daor goeie contacten 
vandaor, dat wi-j met de trein naor Joegoslavië afzakten 
 
In den trein deien sommigen un primusje staoken 
um in ut gangpad wörskes en soep te kaoken 
Wi-j hadden as cadeau viefhonderd tulpenbollen metgenommen 
dat was verbaojen, die mochten ut land niet inkommen 
 
Vlak veur de grens wier dat probleem accuut 
Toen zij Rinus Ebbers resoluut 
Ik gao der op zitten, want ik bun breed zat 
De douane vond niks, dus dat verliep glad 
 
In Domzale sliepen wi-j in un school 
un boerengehucht, lang gin metropool 
‘s Aoves bunt un paar jonge zangers  stiekem met de bus naor Ljubljana gegaon 
Daor hebben ze midden in de nacht heel dom gestaon 
 
Ze wisten niet, hoe ze weer terug mosten kommen 
Uuteindeluk het de politie ze metgenommen 
die hebben ze naor Domzale gebracht 
Daor zaten alle deuren op slot, zo laat in de nacht 
 
Op handen en vuut bunt ze aover un bult kaolen gelopen 



en via un los raam naor binnen gekropen 
Dat hèt ut witte aoverhemd niet goed gedaon 
Toen i-j ze de andere margen in Kamnik in de kerk zagen staon 
 
was hun aanblik niet erg mooi 
ut hemd vol roetvaegen en de boks uut de plooi 
Jan was der ook bi-j, van de rest nuum ik gin naam 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
In 1970 bun wi-j weer in Kamnik gewès 
en dat wier ook weer un groot succes 
Um te slaopen hadden wi-j den meisjesschool weer gehuurd 
De deerntjes wieren uut veurzorg naor huus gestuurd 
 
Johan Reewinkel en Tonie, beiden niet mager as un lat 
die bunt daor nog deur ut bed gezakt 
Dat bed wier provisorisch weer opgebouwd 
maor den eigeste dag ging ut weer fout 
 
Burgemeester Cramwinckel en Joke wieren op de borrel gevraogd 
Die hebben ze op dat wankelende bed der aan gewaogd 
Die hadden amper hun plekske gezocht 
ut bed kraakte, toen vlaogen beiden in de locht  
 
Ook sliepen völ mannen en vrouwen gescheiden van mekaar 
Dat vonden veural de mannen heel naar 
Daor hadden un paar slimmeriken wat op gevonden 
un paar leu-j wier gevraogd, of ze veur efkes hun kamer afstonden 
 
Daor mochten um beurten wat paartjes de natuur hun gang laoten gaon 
terwijl één zanger as oppasser veur de deur bleef staon 
Waes maor niet-bang, ik nuum niet ow naam 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Op de terugreis in de Oostenrijkse trein 
lèk ut Jan Gunsink toch wel fijn 
um as conducteur deur den trein te lopen 
en de leu-j in uniform kaartjes te verkopen 
 
Hi-j vroeg as un volleerde charmeur 
aan den verbouwereerde conducteur 
Leen mien ow tas, pet en uniform veur un uurke vannacht 
Maor dat vond den keerl un bitje verdacht 
 
Toen hèt Jan Gunsing um met jenever dronken gevoerd 
stiekum naor links en naor rechts geloerd 
Hèt ut jeske, de tas en de pet aangetrokken 
en miek zich um dri-j uur ‘s nachts op de sokken 
 
Wi-j lagen in laogen van dri-j te pitten 
toen van schrik iedereen recht op ging zitten 
Jan Gunsing had wreed op alle deuren geklopt 



en ons met de roep: PASSENCONTROLE !!!!!!  beheurluk gefopt 
 
Iedereen was in ut donker zin pas aan ut zuuken 
her en der heurde i-j un zanger vluuken 
Bunt ze hier helemaol van de pot gerukt 
Jan zin plannetje was goed gelukt 
 
Volgende waek gaon we wieder met de reizen....... 
 
 
 
 

 
 
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. 
 

 
 
4 mei 2018 Dodenherdenking Ulft  
 
 



 

We vroegen u in de vorige nieuwsbrieven ook een bijdrage of kopij aan te leveren. Als u nieuws hebt, 
een bericht of iets anders? Dat kan! Graag zelfs! Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage zo snel mogelijk 
wordt geplaatst. Wie verrast ons de aankomende week met een bijdrage voor de nieuwsbrief? Zoals 
waarschijnlijk bekend kunt u uw bijdrage(n) mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl  
 
 

 
 
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor hoopt u met deze nieuwsbrief voorlopig voldoende te hebben 
ingelicht. Mocht u nog vragen, opmerkingen, suggesties of ideeen hebben, of wilt u een stukje 
schrijven en/of kopij aanleveren, dan kunt u te allen tijde telefonisch contact met een bestuurslid 
opnemen. U kunt ook mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl. 
 
De redactie 


