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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      augustus ‘20 

      Maart 2020 



 

 

 

Van de voorzitter  
De coronacrisis duurt langer dan we hadden verwacht. De pandemie blijkt geen sprint, maar een 
marathon. Om de coronapandemie te beteugelen moet ‘social distancing’ mogelijk nog langer van 
kracht blijven, zeggen de verschillende experts. Als alle beperkingen nu worden opgeheven keert 
de ziekte weer terug. Eén ‘nies’ kan dit virus weer terug laten komen.  
 
Experts zijn het over één ding eens: we zijn nog maar net begonnen. Mogelijk moet de bevolking één 
of zelfs meerdere jaren aan een mate van ‘social distancing’ doen, voordat de pandemie voorbij is. 
De zogenaamde ‘exit strategieën’ die nu in allerijl worden bedacht en berekend, zijn allemaal zeer 
moeilijk te handhaven, maatschappelijk ontwrichtend, duur en tijdrovend.  
De eerste slag lijkt dan weliswaar gewonnen: de uitbraak die rond carnaval begon lijkt tot staan 
gebracht. Maar zodra de beperkende maatregelen worden opgeheven begint, zo blijkt de afgelopen 
weken, de uitbraak opnieuw. In Nederland werken inmiddels zo’n veertig epidemiologen, 
wiskundigen, psychologen en modelleurs samen, om het RIVM te helpen en een ‘exitstrategie’ te 
bedenken. 
Uiteraard wacht Nederland, net als de rest van de wereld, op een vaccin. Maar het kan lang duren 
voor het ontwikkeld is, geproduceerd en de wereldbevolking immuun is gemaakt. Dus moet er in de 
tussentijd iets gebeuren. Tot nu toe liggen er dus nog geen onderbouwde toekomstplannen klaar, 
maar die zullen komende tijd worden gemaakt. Weinig optimistisch maar daarmee moeten we 
(leren) leven. 
 
Ook het Ulfts Mannenkoor heeft nog geen onderbouwde toekomstplannen klaarliggen. Wel kijken 
we op onderdelen wat wel en niet kan. We hebben inmiddels de repetities weer op gang gekregen, 
niet op de meest ideale manier, maar werkbaar. Het bestuur probeert in ieder geval ook na 1 
september de beschikking te houden over de SSP-hal. Ook onderzoekt het bestuur de mogelijkheden 
van ‘spatschermen’ tussen, achter, voor en boven zangers. De PR-commissie is bezig (coronaproof) 
aanpassingen te doen aan het concertprogramma (bijvoorbeeld kortere concerten niet een maar 
twee keer op een avond met per keer minder publiek). Zo proberen we gezamenlijk van een nood 
een deugd te maken. Schroom ook niet om als individueel lid ideeën en mogelijke oplossingen aan te 
dragen. Wie weet kunnen we er wat mee en blijkt het een ‘gouden idee’. 
 
Het bestuur heeft, gegeven de omstandigheden, ook moeten besluiten de feestmiddag in oktober te 
cancelen. Gezien de beperkingen die bij een dergelijke bijeenkomst gelden, is een acceptabele 
feestmiddag niet te organiseren. We zoeken nog wel naar een alternatieve invulling. Ook hier zijn 
ideeën van leden en zangers van harte welkom.  
 
Tenslotte. Na de, vanwege de temperatuur, geschrapte repetitie van 11 augustus 2020 gaat de 
repetitie van aanstaande dinsdag 18 augustus 2020 wel gewoon door.  
 

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



 

 

Lief en Leed 
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”. 

  
 
  

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

 
 
 

 

Op zoek naar dat speciale kopje, wil je iets (gratis) aanbieden, heb je iets verloren of juist 
gevonden? Stuur je oproep via post of mail naar de redactie.  
 
Alleen inzendingen met voor- en achternaam, woonplaats en telefoonnummer worden in 
behandeling genomen. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen te weigeren. Stuur je 
oproep voor de rubriek Vraag en Aanbod en eventueel een foto naar het 
secretaris@ulftsmannenkoor.nl. Ook kun je jouw bijdrage via de post aanleveren:  
Secretariaat Ulfts Mannenkoor 
p/a Ds. Van Dorpstraat 13, 
7081 BD GENDRINGEN  

 

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

 



 

 

Grote Vriendenkring UMK Loterij 
Uitslag Pennenverloting week 30 in 2020 

Beste leden van het UMK 
De 11de week van de onze pennenloterij beloofde al weken geleden heel bijzonder te worden. Dat is 
natuurlijk wel vaker het geval als het getal 11 in de aftiteling zit en ook deze keer bleek dat nummer 
heel speciaal. Met respect voor het recht van onze speciale en zeer gewaardeerde donateurs om op 
deze plaats de taak op zich te nemen om de door Tonny Frazer handgemaakte pennen beschikbaar 
te stellen heeft het bestuur van de Vriendenkring vanwege deze gloeiendhete vakantieperiode en bij 
wijze van exceptioneel genoegen besloten om die eer deze keer geheel voor de Vriendenkring te 
reserveren. 
 
Dat lijkt een niet zo democratisch proces en eerlijk gezegd gewaagd was het zeker maar neem maar 
gerust aan dat het bestuurlijk gesproken erg lekker en bovenal enorm verfrissend is om de wekelijkse 
trekking gewoon eens een weekje onderhands te laten verlopen. Na ampel beraad, wel onder het 
genot van een koel biertje - het kunnen er eventueel ook meer geweest zijn - is het bestuur van de 
vriendenkring tenslotte unaniem tot het besluit gekomen om deze trekking niet alleen de 
gebruikelijke 5 winnaars gelukkig te maken maar er nog eens 6 extra winnaars bij te trekken zodat er 
deze week in totaal dus zelfs 11 winnaars zo’n bijzondere fraaie pen in hun brievenbus vinden. 
 
Omdat ook het recht zijn loop moet hebben heeft er ook deze week ten huize van onze Theo 
Gerritsen weer de formele trekking van de Grote Vriendenkring UMK Loterij plaats gevonden. Onder 
de hiervoor gememoreerd, aangepaste maar verder strikte trekkingsprocedure en onder het alziende 
oog van onze penningmeester werd er ditmaal een stichtelijke-, eendrachtige- en vooral inspirerende 
oplawaai aan de app” Lotto Draw Machine” gegeven waardoor deze na een rondje SSP-hal en een 
geweldige oerknal het verrassende- en opmerkelijke aantal van maar liefs 11 winnaars prijs gaf. Onze 
Theo schrijft, zoals steeds, alle winnaars bij in het dikke gelukvogelsboek van onze Vriendenstichting.  
 
 De winnaars van week 27/2020 van de pen met inscriptie “Vriendenkring UMK” zijn:  
 

1. Theo Hunting, Gaanderen 
2. Herman Nijhof, Doetinchem 
3. Ton Geerts, Ulft 
4. Martin Franken, Tolkamer 
5. Anna Marie Krijgsman, Doetinchem 
6. Harrie Mulder,Terborg 
7. Jan ter Horst, Varsselder 
8. Leo ter Voert, Megchelen 
9. Herman Heister, Silvolde 
10. Debby Wissing, Gendringen 
11. Ton Smilde, Doetinchem 



 

 

Alle winnaars hebben hun pen in een fraaie cassette inmiddels per post, 
althans in de brievenbus, ontvangen of ontvangen die zo spoedig mogelijk 
alsnog omdat we inde afgelopen week vanwege de hitte enkele pauzes in 
de bezorgdiensten moesten toestaan. Wij wensen alle winnaars 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 trouwe 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! 
 
 

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

 
Concert met de Utrechtse politiekapel op 2 december 1974. 
 

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

 
 
 



 

 

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

Het Arches National Park 
 

 
In het oosten van de Amerikaanse staat Utah ligt het Arches National Park, een tamelijk klein 
nationaal park. Er zijn diverse wandelingen (trails) in het park. Ook is er een groot bezoekerscentrum.  

 
Het ligt slecht 10 minuten rijden van stadje Moab. Dat dit zeer toeristisch is ingesteld mag wel 
duidelijk zijn. Maar wel leuk, ik had er via de website van Airbnb een kamer gehuurd. Bij mensen 
thuis, maar in een aangebouwd gedeelte met een eigen woon, slaap en badkamer. Prima in orde en 
stukken goedkoper dan de hotels in deze buurt.  



 

 

 
Het Arches National Park is beroemd vanwege de vele indrukwekkende rotsformaties en 
balancerende rotsen zoals de Courthouse Towers, Windows Section, Fiery Furnace, Devils Garden, 
Klondike Bluffs en de Balanced Rock.  

 
Er zijn meer dan 2000 gedocumenteerde natuurlijke bruggen (arches), waaronder de Landscape 
Arch, Double Arch, Double O Arch en Delicate Arch. De kleinste bogen hebben een opening van 
amper één meter, terwijl de afstand tussen de steunpunten van de grootste boog (de Landscape 
Arch) 88,4 meter is.  



 

 

 
In 1991 is er van de Landscape Arch een stuk afgebroken met de afmetingen van 20m bij 3,66m bij 
1,33m. Een getuige maakte hiervan een filmpje. Nu is het niet meer toegestaan om onder of op de 
boog te lopen. In 2005 stortte de Wall Arch in. 

 
In het noorden van het park ligt een gebied dat de Devil's Garden wordt genoemd. Hier ligt een 11 
kilometer lang wandelpad waarlangs een aantal bogen te bereiken zijn. 



 

 

 
Nergens ter wereld komen zoveel natuurlijke rotsbogen voor, als binnen de grenzen van Arches 
National Park. Naast de vele bogen komen in het park ook allerlei andere grillig gevormde 
rotsformaties voor.  

 
Een groot deel van het park is eenvoudig bereikbaar via een 18 mijl lange weg en diverse 
wandelpaden, maar er zijn ook gebieden die je pas kan bezichtigen na het maken van een lange 
trektocht. In de zomermaanden lopen de temperaturen vaak zo hoog op dat zelfs een korte 
wandeling al behoorlijk inspannend is. Daarom kun je kan dit park dan ook het beste in de lente of in 
de herfst bezoeken. Ik was er in augustus en het was inderdaad warm maar wel te doen. 

 



 

 

De geschiedenis van de bogen begint zo'n 300 
miljoen jaar geleden. Destijds liep het hele gebied 
verschillende keren onder water. Als het water 
verdampte of het klimaat droger werd bleef zout 
achter. Dit zout hoopte zich op en op sommige 
plaatsen ontstonden zelfs lagen van vele honderden 
meters dik. Deze zoutlaag werd later bedekt met 
restanten van vloeden en winden. Dit zand 
vervormde langzaam tot gesteente van soms wel 
meer dan een kilometer dik. Zout is onstabiel als 
het onder druk staat. Het zoutbed kon de druk van 
de bovenliggende lagen niet aan, vervormde en 
zorgde voor verticale scheuren in de rotslaag 
erboven. In deze scheuren ontstond 's winters ijs 
dat zich ging uitzetten waardoor het gesteente 
afbrokkelde. De losgekomen stenen werden door 
de wind afgevoerd. Tijdens nattere periodes 
regende het in het gebied en sleten de scheuren uit 
doordat er water doorheen stroomde. Erosie is nog 
steeds gaande en zal er uiteindelijk toe leiden dat 
alle bogen en rotsformaties verdwijnen. Het proces 
werd versneld toen in de periode van tien tot vijf 
miljoen jaar geleden het Coloradoplateau omhoog 
werd gestuwd. Het water sleet de spleten zo diep 
uit dat het onderliggende zout werd bereikt. Toen dit wegspoelde ontstonden twee valleien in het 
gebied. 

 
Op deze manier hebben zich in dit gebied meer dan 2000 bogen 
gevormd. Een opening wordt als boog gezien als de overspanning 
minstens 90 centimeter breed is; de hoogte is niet van belang. De 
grootste boog in het park, Landscape Arch, heeft een overspanning 
van 93 meter.  
Op de foto hierboven krijg je een klein beetje een idee wat voor klim 
het was, in het midden bij de licht blauwe vlek is de parkeerplaats. Dit 
is halverwege de klim. Die paar honderd meter over die rotspartij was 
erg vermoeiend. Op de foto rechts, een selfie op de parkeerplaats 
nadat ik de klim had gemaakt. Beetje “kaput”, maar zo blij dat ik het 
gedaan heb en ik had nog geluk het was die dag een beetje bewolkt. 



 

 

 
Flora en fauna 
Tussen de bogen is niet veel begroeiing, maar wel genoeg om enkele diersoorten in leven te houden, 
zoals het dikhoornschaap, de halsbandleguaan en ratelslangen. De temperatuurswisselingen zijn 
extreem: het sneeuwt in de winter en in de zomer kan het warmer dan 40°C worden. 

 
Geschiedenis 
Tot ongeveer het jaar 1300 werd het gebied bewoond door de Pueblo en de Fremont. Hierna leefden 
de Ute en de Paiute hier. Zij kwamen rond 1775 in contact met Spaanse missionarissen. die zich hier 
niet vestigden.  



 

 

 
Vanaf 1855 bestond in het gebied korte tijd een Mormoonse missiepost. Pas toen de plaats Moab in 
1878 werd gesticht werd het gebied definitief bewoond. 

 
President Herbert Hoover verklaarde het gebied in 1929 tot nationaal monument. Het ging toen nog 
om twee gebieden waarin de rotsformaties te vinden waren. In 1938 bepaalde Franklin Delano 
Roosevelt dat gebied uitgebreid moest worden en werden de twee delen aaneengesloten. In 1969 
breidde Lyndon B. Johnson het gebied nogmaals uit. In 1971 maakte Richard Nixon er een nationaal 
park van, maar wel binnen een kleiner grondgebied. 
 

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

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 


