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Situatie voor koren vooralsnog toch onveranderd! 
 
De aankondiging van verdere versoepelingen door het kabinet – gedaan tijdens de persconferentie 
van 11 mei – heeft de situatie voor koren vooralsnog toch niet veranderd. Dit in tegenstelling tot de 
meer optimistische berichtgeving mijnerzijds in de vorige nieuwsbrief. Stap 2 uit het Openingsplan 
wordt weliswaar gezet op woensdag 19 mei, maar kunst- en cultuurbeoefening in de binnenruimte 
blijkt voor het Ulfts Mannenkoor toch nog niet mogelijk.  
 
Kunst- en cultuurbeoefening binnen is weliswaar toegestaan, maar er gelden wel voorwaarden: 
 

• Locaties binnen voor kunst- en cultuurbeoefening mogen weer open. Bijvoorbeeld 
muziekscholen en centra voor de kunsten.  

• In de ruimte mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel. 
• Voor personen vanaf 18 jaar geldt: individuele beoefening mag. Of in groepsverband met 

maximaal 2 personen. Dit is exclusief een docent. Bijvoorbeeld: in een ruimte kunnen 
maximaal 15 tweetallen oefenen of repeteren, exclusief docent. 

• Groepslessen en repetities in groepsverband zijn niet toegestaan (dit geldt niet voor 
kinderen t/m 17 jaar). 

• Voor kinderen tot en met 17 jaar geldt: groepslessen en repetities in groepsverband 
(maximaal 30 personen) zijn toegestaan. 

• Er mag geen publiek aanwezig zijn. 
• Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. 
• Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af als dit nodig is om te kunnen 

oefenen of repeteren. 
 
Ook de DRU-Cultuurfabriek constateert op basis van de bovenstaande voorwaarden, dat binnen 
repeteren voor volwassenen helaas nog niet mogelijk is. Wel rekenen we op verdere versoepelingen 
de komende weken. 
 
 
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”. 
 
Wim Gijtenbeek gaat verhuizen: Heren, meerdere van jullie hebben dit al vernomen. Waar ik nu 
woon, gaat men verbouwen tot 2 of 3 seniorenappartementen. Gevolg: ik moet daar weg. 
  
Nieuw adres:                  Bongerd 42, 7071 LD, Ulft. 
Nieuw telefoonnummer: 0031 6 19 37 58 83 
 
Vanaf 23-5-2021 zal ik daar definitief vertoeven. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Wim Gijtenbeek [bibliothecaris] 
 
Huurderskrant WijWonen wordt bezorgd door (een aantal) leden van het Ulfts Mannenkoor: het 
bestuur wil iedereen bedanken die zijn medewerking heeft toegezegd om de “Huurderskrant”  van 
huurdersvereniging WijWonen te bezorgen. Heel erg fijn en voor het UMK een mooie financiële 
opsteker in deze toch al zware tijden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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 

 
Zion 
 

 
 
Het Nationaal park Zion is een natuurreservaat in de Verenigde Staten. Het werd in 1909 een 
National Monument, en in 1919 een National Park. De route er naar toe is adembenemend tientallen 
haarspeldbochten met hoogte verval. 



 
 
De naam ‘Zion’ kreeg dit park van mormoonse pioniers in 1860. De mormonen of "Heiligen van Jezus 
Christus van de laatste dagen" zijn een religie die vooral in Utah gevestigd is. Afgeleid van het 
Bijbelse ‘Zion’, kreeg dit voor hen de betekenis van een plek van rust en veiligheid. Ook de naam 
Kolob komt uit hun geschriften, het betekent: de eerste schepping, een plek dicht bij God. Rond 2000 
jaar geleden leefden hier "Anasazi" of oude Pueblo-volkeren, tot ongeveer 800 jaar geleden. Toen 
leefde de stam van de Paiute hier tot de mormoonse pioniers aankwamen. 
 

 
 
 
 



Enkele natuurlijke verschijnselen in het park zijn Zion Narrows, Emerald Pools, Hidden Canyon, 
Angels Landing, The Great White Throne, Checkerboard Mesa, The Three Patriarchs, Kolob Canyons 
en Kolob Arch. 
 

 
 
Zion National park ligt in het zuidwesten van de staat Utah. Jaarlijks komen hier ongeveer 3 miljoen 
bezoekers, het is daarmee het drukst bezochte park van Utah. Zion heeft een oppervlakte van 
ongeveer 600 km², en het bestaat uit een aantal hoge plateaus die worden doorsneden door diepe 
canyons. Het belangrijkste gedeelte is Zion Canyon.  
 

 
 
Dat is een ravijn, 24 kilometer lang en 800 meter diep, met hoog oprijzende wanden en hellingen. 
Het ravijn is uitgeslepen door de Virgin River, en dankzij die rivier heeft Zion Canyon nu rijk 
gevarieerde flora en fauna. Als in het voorjaar de sneeuw in de bergen smelt, voert de Virgin River 
grote hoeveelheden puin en sediment af. Daardoor is het erosieproces dat Zion Canyon en de diverse 



zijdalen heeft gevormd, nog steeds volop gaande. In het noordwesten van het park liggen de Kolob 
Canyons, een aantal parallel naast elkaar gelegen kloven waarvan de wanden ongeveer 600 meter 
hoog zijn. Dit gedeelte van het park is ook eenvoudig bereikbaar, maar wordt wel minder druk 
bezocht. 
 

 
 
Het park heeft 800 soorten planten, 75 soorten zoogdieren, 271 vogels, 32 reptielen en amfibieën en 
8 soorten vis. Voorbeelden hiervan zijn herten, hagedissen en bedreigde diersoorten zoals de 
slechtvalk, de gevlekte bosuil en de wilgenfeetiran. 
 

 
 



De meeste toeristen bezoeken het park vooral voor de Zion Canyon Scenic Drive. Vanwege de drukte 
is het van half maart tot eind oktober (en in de weekenden van november) niet toegestaan om deze 
route met de eigen auto te rijden, je moet gebruik maken van de gratis shuttlebussen. Gasten van de 
aan de Scenic Drive gelegen Zion Lodge mogen wel de eigen auto gebruiken. 
De Riverside Walk waar de wanden van het ravijn steeds dichter bij elkaar komen brengt je via een 
verhard pad stroomopwaarts, tot je uitkomt bij de bekende Zion Narrows. Hier is slechts enkele 
meters ruimte tussen de ruim 600 meter hoge bergwanden. Er is hier een klein strandje naast het 
water, veel mensen gebruiken deze plek als rustpunt, of om even pootje te baden of te zwemmen. 
 

 
 
The Narrows 
Aansluitend aan de hierboven genoemde Riverside Walk, kan je door het smalle ravijn The Narrows 
verder lopen. De lengte van de wandeling kan niet vooraf worden aangegeven, je loopt gewoon zo 
ver je wilt de kloof in, en je gaat daarna via dezelfde weg weer terug. Deze prachtige hike is heel erg 
populair, vooral tijdens het eerste deel is het bijzonder druk. Maar hoe verder je loopt, hoe stiller het 
wordt. Je mag enkele mijlen diep de kloof ingaan zonder permit, als je nog verder wilt gaan moet je 
vooraf wel een permit regelen.  
 
De hoogte van het water varieert, op veel plekken komt het water maximaal tot aan je knieën, het 
kan ook voorkomen dat je tot aan je middel door het water moet lopen. De ondergrond bestaat uit 
glibberige stenen waarover je makkelijk uit kunt glijden. Als je maar een klein stukje the Narrows 
ingaat, kan je eventueel eenvoudige waterschoenen, sandalen of oude sportschoenen gebruiken. Als 
je verder wilt lopen, dan is het aan te raden om speciale waterdichte schoenen met 
enkelondersteuning te huren, je kan dit in Springdale doen. Je kan daar ook wandelstokken huren, 
voor extra steun. De beste tijd voor deze hike is de zomer; het water staat dan minder hoog en is ook 
minder koud. Vooral tijdens de lente wordt de trail regelmatig afgesloten omdat het water dan te 
hoog staat. 
 



 
 
Ik heb in het park een paar trails gelopen, toen ik er was kwam ik erachter dat ik eigenlijk een fout in 
mijn planning had gemaakt, 1 dag voor Zion was niet genoeg. Had heel graag de Angels Landing 
(Engelen landingsplaats) willen doen. Maar ik sprak enkelen die het gedaan hadden, de klim is voor 
goed getrainde een 4-5 uur durende klim, je klimt naar een hoogte van 451 meter.  
Het is een van de meest populaire wandelingen in Zion National Park. Maar tegelijkertijd is het ook 
een erg zware trail, het laatste gedeelte is absoluut niet geschikt voor mensen met hoogtevrees. 
Moet ik toch maar een keer terug.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 
 
 

 
 
2019 Ladies Night in het CIVON Innovatiecentrum op het DRU-Industriepark. CIVON is een plek 

waar ondernemers, overheid en onderwijs gezamenlijk activiteiten vormgeven die erop 
gericht zijn om kinderen te enthousiasmeren voor de techniek. Hier maken de dames kennis 
met ‘virual reality’. 

 
 

 



 
 
Door: Marlies van Hal 
 
Wi-j gaon wieder met de veurdracht aover de concertreizen op het jubileumfeest van het UMK in 
januari 2007....... 
 
In hotel Pramen in Praag wier ‘s aoves un feestje gebouwd 
ut Tsjechische bier was niet veur niks gebrouwd 
Toen de stemming naor ut hoogtepunt was gestegen 
hebben wi-j  de receptionist zelfs uut de plooi gekregen 
Den was baoven  op de balie beland 
dirigeerde ut koor met un kleerhanger in de hand 
 
Wi-j mosten met twee slaopkamers, één badkamer delen 
daordeur ontstonden soms rare taferelen 
Coert Broekhuuzen had ‘s nachts un plasje gedaon 
daornao isse de verkeerde slaopkamer in gegaon 
 
Hi-j dacht bi-j Thea in bed te slaopen 
maor was bi-j Hans Goudswaard in ut nest gekraopen 
Den hèt zich in alle bochten gewrongen 
anders wasse zowat deur Coert besprongen 
 
In achtennegentig vertrokken we naor Kamnik veur de derde keer 
In de trein was meteen un gezellige sfeer 
Vief Duitse dames zochten un zangpedagoog 
en kregen Jan van Aalst en Wim Nijland in ut oog 
 
Die hebben zich efkes as experts veurgedaon 
en bunt toen gauw der tussenuut gegaon 
In Ljublana vonden de zangers ut gin werk 
dat die mooie nonnen van de Ursulinenkerk 
 
later ongebruukt naor  den hemel gaon 
Wi-j hebben ook in de grotten van Postonje gestaon 
Daor is inèns ut licht uutgevallen 
en Ieneke Geerts is van angst hos flauwgevallen 
 
Jan Ikink wier gunt jeurig, dat hette  gewetten 
Hi-j wol de bluumkes niet buuten zetten 
en is veur twaalf uur stiekem met José naor bed vertrokken 
had de boks en de trui al uutgetrokken 
 
 



De gebitten lagen al in de steradent 
en toen wier ut spannend in  den tent 
Piet had met ons allen un liedje deurgenommen 
ut koor met aanhang is de trap opgeklommen 
 
En hèt Jan un spontane serenade gebracht 
Aan den verjeurdag hette vast nog vaak gedacht 
Weer naor huus met de Deutsche Bundesbahn 
in polonaise achter un trekzak aan 
 
In Oktober achtennegentig reisden de mannen van ut koor 
naor Leipzig, Berlijn en ut Brandenburger Tor 
Veur ut eerst vertrokken ze zonder ons vrouwen 
wi-j zaten thuus  in ons eentje te rouwen 
 
Zelfs un titel as erelid was gin garantie 
de keerls gingen alleen op concertvakantie 
Maor wi-j wazzen sterk en hebben zonder te klagen 
ons lot met stil verdriet gedragen 
 
De mannen hebbben gezongen en gefeest 
bunt in Leipzig,Werder en Potsdam geweest 
Ze wisten ut publiek te pakken 
dat is hun gelukt, die Ulftse Kozakken 
 
Zes September tweeduuzendeen varen wi-j veur de vijfde keer 
naor Engeland en zien onze vrienden weer 
Wi-j kommen aan in Europoort 
passencontrole, dan mag i-j aan boord 
 
Ik snap niet hoe ut meugeluk was 
maor de wethouder had un verlopen pas 
Toestanden bi-j de marechaussee 
pasfoto’s maken, magge wel of niet mee 
 
Naor Hull wördt gebeld, offe daor welkom is 
efkes liek ut der op, ut geet allemaol  mis 
Eindelijk kump ut verlossende woord 
Jan Löverink mag met un noodpas aan boord 
 
De koffers bunt op un treintje gezet 
wi-j gaon naor de hutten, de handbagage met 
Aan boord mot i-j met Engels geld betalen 
en Fred Löwenthal wil zich un pilsje halen 
 
Hi-j bekik zich ut wisselgeld en zegt stug 
ik geef twee pond en krieg un kilo terug 
Nao ut diner allemaol naor  ut blauwe dek 
un miniconcert op den gezellige plek 
 
 



Niemand had un map, waore met de neus  in dook 
dus gin gezeur, zonder map geet ut ook 
Vrijdagmorgen is der land in zicht 
en um vief uur, bi-j ut eerste licht 
bunt de eersten zich al op de douchen aan ut ruuren 
wie wèl, ook wel de laatsten nao nachtelijke avonturen 
 
Met dri-j bussen en un Mobimax 
worden wi-j van Hull naor Helmsley gebracht 
In de All Saint-Church wördt prachtig gezongen 
Un hoop mensen bunt naor ons toegekommen 
 
Un diplomaat was der ook, bli-j datte der bi-j was gewès 
de man was nao afloop very impressed 
Daornao zaten alle pubs vol  met Ulftse spetters 
Helmsley zag blauw van de mannenkoor-sweaters 
 
In Huddersfield-Townhall zingen wi-j veur un enthousiast publiek 
dat geniet van brassband en koormuziek 
De mensen vonden ons hos zo goed 
as de grote sterren van Hollywood 
 
Marian hèt de presentatie in mooi Engels gedaon 
zowel de Britten as wi-j konden alles verstaon 
Effen dacht ik, steet daor iemand den ik niet ken 
toen ze zei, My name is Merjen  Hegemen 
 
Later vroeg  Wim Nijland aan Piet Engelen, wat vond i-j der van 
Ut eerste nummertje viel tegen, dat was trekken, zei Piet as kritische man 
Wim kek um aan en zei toen gevat 
daor heb ik vrogger  ook last van gehad 
 
Zondags hebben de leu-j die op de Campus sliepen aan sightseeing gedaon 
In de weien zagen ze mooie koeien staon 
En un blonde stier, den achter zin harem aan zat 
Toen iemand in de bus vroeg, wat is dat 
 
Wist Wim Nijland heel dreug te melden 
dat bunt now de Engelse bollevelden 
Op un party het Marc Willemsen zin vrouw  veurgesteld 
that’s my Willy, hette de Engelsen verteld 
 
De Engelse ladies kregen ut shocking warm en koud 
keken Marc aan, un bitje benauwd 
Dat kwam, umdat Marc niet wet 
dat my Willy daor un héél andere betekenis het 
 
Op de terugweg naor Hull nog un tussenstop 
Zingen in York Minster , dat was top 
Nao un wandeling deur de Shambles weer met ut hele spul 
de bus in veur de eindspurt naor Hull 
 



Aan boord kump Annie en André in hun hut, meteen gedonder 
André ziet maor één bed, en denkt, der op of der onder 
Ze hebben ons un éénpersoons hut gegeven 
Dat gao ik meteen melden, daor kan’k niet met leven 
 
Annie blif rustig en zegt zonder pardon 
trek dat tweede bed maor es van ut plafond 
Ut is un driftkikker, daor doet i-j niks aan 
dus wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Henk en Christien Sewalt hadden un probleem 
bi-j hun WC hapert ut afvoersysteem 
Nao elke boodschap, die ze deur willen trekken 
steet den hele pruttel geliek met den dekkel 
 
Marijke en Peter Hendriks bunt ondanks lijdelijk verzet 
op de campus dri-j nachten gescheiden van taofel en bed 
Aan boord zei Peter, as jullie ons nao acht uur niet meer zien staon 
dan is de natuur zin gang aan ut gaon 
 
Op de terugweg is der aan boord mooi gezongen 
Stef ter Beek en Martin Franke bunt van gekkigheid de ballenbak  in gesprongen 
Zo ziet i-j, as ut kind en de drank is in de man 
is alle wiesheid in de kan 
 
Ondanks un beheurlike storm 
bleven de meesten toch goed in vorm 
Iemand zei, as dit schip vergeet, en wi-j verzoepen met dit weer 
besteet der margen gin Ulfts Mannenkoor meer 
Daor staon wi-j natuurlik niet um te springen 
maor i-j heb kans dat Etten op de begrafenis kump zingen 
 
De andere margen weer geslöp met koffers en tassen 
nog één keer controleert de douane de passen 
De bagage wördt de bus in gestoekt 
en wi-j ri-jen weer terug naor de Achterhoek 
 
Volgende waek gaon wi-j weer wieder met onze concertreizen......... 
 

 
 
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 
 
 
 


