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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  
Hoewel het aantal coronabesmettingen weer toeneemt, blijven de Rijksoverheid -en RIVM-
richtlijnen van 1 juli 2020 nog onverkort van kracht. Dus samen zingen mag, ook na de 
persconferentie van afgelopen dinsdag. Als we ons tenminste strak aan de voorwaarden houden. 
Alleen op die manier kunnen we samen voorkomen dat de richtlijnen weer aangescherpt (moeten) 
gaan worden. 
Tijdens de repetities van het Ulfts mannenkoor moeten we er daarom voor waken dat ook ons 
gedrag niet verslapt. Niet bij het binnenkomen en het vertrek. Niet tijdens de repetitie en ook niet 
tijdens de pauze met een glas op het ‘terras’. Voor de volledigheid, veiligheid en ter opfrissing van 
het geheugen: 
 
10 RICHTLIJNEN!! 

1. Voordat zangers aan de repetitie kunt deelnemen kunnen ze de volgende vragen allemaal 
met NEE beantwoorden: 
 

• Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur? 
Hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden, benauwdheidsklachten? 

• Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten? 
• Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in 

een lab)? 
• Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de 

afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 
• Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 

nieuwe coronavirus is vastgesteld? 

Pas als zangers alle bovenstaande vragen met NEE hebben kunnen beantwoorden zijn ze 
welkom op de repetitie van het Ulfts Mannenkoor in de SSP-hal op het DRU-Industriepark. 

2. Het Ulfts Mannenkoor repeteert ook na 1 september 2020 wekelijks in de SSP-hal. Deze 
(voorlopige) repetitielocatie voldoet in alle opzichten aan de voorwaarden, zowel qua 
ruimte, hoogte als ventilatiemogelijkheden.  

3. Op grond van het RIVM-protocol moet “tussen elk koorlid minimaal 1,5 meter afstand zijn, 
eventueel niet achter elkaar maar in een zigzagformatie”. Het Ulfts Mannenkoor heeft 
gekozen voor een afstand van 2 meter én voor de zigzag-vorm. Zangers blijven zoveel 
mogelijk op de plaats zitten en voorkomen onnodig geloop. 

4. Om rekening te kunnen houden met eventuele aerogene verspreiding bij koorzang, zorgt het 
Ulfts Mannenkoor ervoor dat behalve de normale normen voor ventilatie in het bouwbesluit, 
de ruimte voorafgaand aan de repetitie, in de pauze en na de repetitie ruim voldoende wordt 
gelucht. 



 

 

5. Hennie Geerts registreert de aanwezige koorleden door middel van een presentielijst. Dit 
vergemakkelijkt een eventueel bron -en contactonderzoek door de GGD onder koorleden.   

6. Er zijn vaste looproutes die bij binnenkomst duidelijk worden aangewezen. 
7. Bij binnenkomst desinfecteren koorleden de handen met de desinfecterende gel die 

klaarstaat. Ze volgen ook de hygiënemaatregelen nauwkeurig op. Alle zangers desinfecteren 
hun handen bij binnenkomst en vertrek, zitten niet met hun handen aan hun gezicht, 
schudden geen handen, hoesten of niezen in de elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes 
om de neus te snuiten en gooien deze daarna weg. 

8. Er zijn voldoende was- en toiletruimtes). Zangers houden zonnodig ook hier anderhalve 
meter afstand van elkaar. 

9. Na de repetitie wordt de deur aan de achterzijde van de SSP-hal gebruikt. Die uitgang grenst 
direct aan de parkeerplaats. Zangers vergeten niet bij vertrek hun handen opnieuw te 
desinfecteren. 

10. Zangers volgen te allen tijde de aanwijzingen die worden gegeven op!  

Wij rekenen op je medewerking en hopen op je aanwezigheid. 
 
Ton Menke [voorzitter] 

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

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”. 

Oud-dirigent Piet van der Sanden schrijft: 
Ik hoop dat het met jullie allen goed gaat. Met mij in ieder geval uitstekend! Mede doordat ik op 21 
januari een mail uit Engeland kreeg van Syd Harris. Hij schrijft daarin: 
 
“In 2021 it will bet he Royal Albert Hall’s 150th Birthday and we have been lucky enough to obtain 
Saterday, October 30-th of that year for the Festival. Bill would be delighted, as would I, if you were 
able to accept the position of accompanist as before. However this would depend on whether or not 
opne, or both of your choirs, were prepared to take part”. 
 
Wat een geweldig nieuws is dat voo mij! Ik ga dus op 30-10-’21 voor de 4e keer op die prachtige 
vleugel in The Royal Albert Hall spelen voor het benefit-concert voor Cancer Research UK. Ik vind dit 
zo fantastisch dat ik dit heugelijke nieuws aan jullie moest vertellen. 
 
  

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



 

 

 

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  

 

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

 
Door: Herman Nijhof 
Het heeft me verbaasd, dat ik met een handgemaakte pen al tien keer een op ‘persoonlijke inspiratie’ 
gebaseerd artikel voor de tijdelijke nieuwsbrief van het Ulfts Mannenkoor heb kunnen schrijven. Hartelijk 
dank bestuur van de Vriendenkring UMK! 
 
Laaggeletterdheid  
Goede stukken lezen kost tijd. Zegt dit iets over de lezer? Is het vermogen tot “diep” lezen, begrijpend lezen, 
vervangen door vluchtig scannend lezen/koppen snellend? Een op de vijf jongeren dreigt laaggeletterd te 
worden. Nederland komt in een internationaal onderzoek van 50 landen op de een na laatste plaats. Dit geldt 
overigens ook voor de biodiversiteit in Europa. Malta bungelt onderaan. Het functioneren van deze ‘slechte’ 
lezers gaat de samenleving miljoenen kosten en het meekomen in de maatschappij komt in gevaar, omdat hij 
of zij de verbeeldingskracht en kennis niet ontwikkelt en daardoor zeer beperkt blijft. Dankzij het “diep” lezen 
van boeken en goede informatie doe je kennis op, krijg je een ander perspectief op de wereld, een ruimer 



 

 

referentiekader, verplaats je je in anderen, kom je voor goed of kwaad problemen te staan, voorkom je 
vooroordelen en ontwikkel je gevoel voor mooi taalgebruik. 
 

 
 
 
Als kind word je ‘voorgeprogrammeerd’ met dezelfde soorten tekenfilms en wordt je al dan niet voorlezend 
of lezend ondergedompeld in een magische of spannende wereld, waarbij je je eigen stemmen of 
uiterlijkheden van de personages erbij fantaseert. Wie literatuur leest, leert over geschiedenis, natuur, 
landen, sociologie, psychologie, schoonheid van de taal en veel meer. Het sociale mediagebruik, apps, nam 
tijdens de lockdown toe en de jeugd bracht haar dagen Tik-Tokkend door. Lezen is geen hobby, maar 
noodzaak voor een menswaardige samenleving. Ambtelijke stukken en rapporten worden bijna onleesbaar 
door vak- of versluierend taalgebruik en worden zelden ondertekend door de tekstschrijver. Wie wil dit 
lezen? Straks bepalen weer enkele geletterden onze levenswijze met hun priesterlijke of computer 
geheimtaal.  
 
Droogte 
Verdomme het Amazone oerwoud staat weer in de fik en dat zijn de longen van de aarde. En dat voor de 
uitvoer van soja en gras voor de veeteelt. Hier in de Achterhoek is het kurkdroog en het neerslagtekort loopt 
in deze drie droge zomers hard op. Het grondwater wordt niet meer aangevuld. En maar oppompen, terwijl 
dit jaar monumentale beuken van minstens 100 jaar het loodje zullen leggen. Waterschap en gemeentes 
moeten eindelijk eens beseffen dat deze manier van omgaan met onze natuurlijke omgeving niet langer kan 
en echte maatregelen vele jaren achterwege zijn gelaten. Dit wordt een grotere ramp dan de coronacrisis. 
Genoeg gemopperd. 
 
Een paar mooie waarnemingen. 
Op de zichtlaan of zichtas vanuit kasteel Bergh naar de kerk van Hoog Elten stak vlak voor onze neus rustig 
een ree over. Ooit was een graaf van Bergh arm en trouwde met een rijke stiftdame uit het klooster dat op 
Hoog Elten stond. Stiftdames waren van rijke adel en legden een kloostergelofte af met alle gewende luxe en 
mochten uittreden om te trouwen. De oudste zichtas ten noorden van de Alpen is die bij Kleef richting kerk 
Hoog Elten, ooit heeft Maurits Siegen-Nassau, neef van onze Maurits, dit laten aanleggen. Daarna volgde de 
Franse zonnekoning. Bij kasteel de Slangenburg is er ook een van 1,6 km, maar je ziet in de verte geen kerk. 
En zo weet ik er nog wel meer en besef dat ze zijn aangelegd door bosarbeiders.  
 
De kleinkinderen vingen onlangs in onze vijver jonge salamanders met uitwendige kieuwen. Een was zo klein 
dat je kieuwen bijna niet zag en de pootjes waren zo dun als het dunste haar. De oudere salamanders waren 
alweer landdieren geworden. Twee kleinkinderen, acht en zes, te logeren gehad en meegenomen naar de 
bedriegertjes bij kasteel Rosendael. Zij hebben genoten van de stromende watertjes met bloedzuigers en 
vonden de onverwachtse spuitende fonteinen heerlijk. Wij vinden dit een prachtig parklandschap met z’n 
vele sprengen. Dit zijn horizontale beekjes, die de heuvel zijn ingegraven door boeren of broeders en zo het 
kostelijke grondwater vonden.  



 

 

 
Ook genoten we van de elf ooievaars, die voor het komende onweer, bovenop de lantaarnpalen over een 
afstand van 500 meter langs de Liemersweg zaten. Zij gaan binnenkort weer op reis naar ergens in Afrika 
gebruikmakend van de thermiek, de opstijgende lucht. Ze zweven zo van de ene warme luchtbel cirkelend 
naar de andere. Net zweefvliegtuigen of toch andersom?  
Bron:  vrij naar: Een echt leesoffensief… zet niet in op ”leuk”.  

NRC 15 augustus 2020 
 

   ************************* 
Grote Vriendenkring UMK Loterij 
Uitslag Pennenverloting week 30 in 2020 

Beste leden van het UMK 
 
Deze 12de week van de deze vriendenloterij van 2020 neemt een van onze meest groenste, fleurigste 
en rijk gesorteerde donateurs de taak op zich om de door Tonny Frazer handgemaakte pennen 
beschikbaar te stellen. Wat ooit begon als een eenvoudige Ulftse zaadhandel is inmiddels 
uitgegroeid tot het veelzijdige en dynamische tuincentrum ‘Putman’. Deze week ontvangen de 
winnaars hun pen uit naam van onze trouwe sponsor Theo Putman. 

 
 
 
 
 
 

Ook deze week heeft ten huize van onze Theo Gerritsen weer de formele trekking van de Grote 
Vriendenkring UMK Loterij plaats gevonden. Zoals steeds werd onder strikt geformuleerde 
trekkingsvoorwaarden en onder het alziende oog van onze penningmeester een snoei-harde, fleurige 
en welriekende zwengel aan de app ”Lotto Draw Machine” gegeven waardoor er ook deze keer weer 
een spraakmakend resultaat van de trekking kan worden gemeld. Onze Theo schrijft, zoals steeds, de 
winnaars weer bij in het dikke gelukvogelsboek van onze Vriendenstichting.  
 
De winnaars van week 27/2020 van de pen met inscriptie “Vriendenkring UMK” zijn:  
 

1. Dick Amting, U&lft 
2. Fred Löwental, Gendringen 
3. Bennie Roes, Ulft 
4. Nico Rutjes, Silvolde 
5. Henk Woltmeijer, Zevenaar 



 

 

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 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! 
 

De UMK-sponsor van de week: 

Tuincentrum Putman is al ruim 65 jaar een begrip in Ulft en omgeving. Wat begonnen is als een 
eenvoudige zaadhandel, is uitgegroeid tot een veelzijdig en dynamisch bedrijf. 

U kunt bij Tuincentrum 
Bloembinderij Putman terecht 
voor tuin- en kamerplanten, sfeer- 
en cadeauartikelen, 
tuinbenodigdheden en een keur aan 
decoratiemateriaal. Wij geven eigen 
cadeaubonnen uit, maar ontvangen 
natuurlijk ook VVV-bonnen.  

Kamerplanten en potterie 
Onze binnen afdeling heeft een grote sortering kamerplanten en diverse soorten potterie die uw 
woonkamer mooi kunnen aankleden. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Buitenplanten en potterie 
Of het nu najaar of voorjaar is, zomer of winter, de buitenafdeling staat altijd gevuld met veel 
aantrekkelijke buitenplanten, potterie en sfeerartikelen. Ook kan Tuincentrum Bloembinderij 
Putman graszoden leveren. 

         

 

 

 

 

 
 

 
 

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

 
Na aankomst op het plein bij de Town Hall in Huddersfield in september 1975 werd onder leiding van dirigent Ton 
Scheepers alvast een proeve van bekwaamheid door het UMK afgelegd. 
 
 

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



 

 

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

Mission San José de Tumacácori  

 
Vanaf het begin van de 16e eeuw werden door Europese missionarissen (voornamelijk afkomstig uit 
Spanje) veel kerkgemeenschappen gesticht in het gebied dat nu bestaat uit Mexico en uit delen van 
zuidwest Amerika. Dit gebied werd New Spain genoemd. De missionarissen behoorden tot de 
katholieke orde Sociëteit van Jezus, beter bekend als de Jezuïten. 

 
Mission San Cayetano de Calabazas werd gesticht in het jaar 1691. De plaatselijke bewoners 
bouwden toen een klein adobekerkje aan de oostzijde van de Santa Cruz River. Ongeveer 60 jaar 
later kwamen de Pima Indianen in opstand tegen de Spaanse kolonisatie, er werden 2 priesters en 
meer dan 100 kolonisten gedood, en het kerkje werd vernield. In 1757 werd aan de westzijde van de 
rivier een nieuwe kerk in gebruik genomen, de Mission San José de Tumacácori.  



 

 

 
Ongeveer 10 jaar later moesten de Jezuïten New Spain verlaten, de door hen opgerichte kerken 
werden toen overgenomen door de Franciscanen. Zij richtten het kerkje geheel opnieuw in, en 
bouwden ook adobe woningen voor de Pima Indianen.  
Omstreeks het jaar 1800 startten de Franciscanen met de bouw van een grotere kerk, dat project 
heeft ruim 20 jaar geduurd maar is wegens geldgebrek nooit helemaal voltooid. Als gevolg van 
aanvallen door de Apache Indianen en ook de oorlog tussen Amerika en Mexico verlieten de laatste 
bewoners Tumacácori in het jaar 1848. Vanaf dat moment werden de kerk en de omliggende 
gebouwen niet meer onderhouden, en raakten in verval. 

 



 

 

In 1908 werd Mission San José de Tumacácori door President Theodore Roosevelt uitgeroepen tot 
National Monument. Sinds 1990 heeft het de status van National Historical Park. Het is niet meer 
mogelijk te achterhalen hoe het kerkje er precies heeft uitgezien, veel details zijn voor altijd verloren 
gegaan. Daarom heeft men ervoor gekozen om het niet in oude staat te herstellen, er worden alleen 
restauratiewerkzaamheden uitgevoerd die verder verval tegengaan. 

 
In Tumacácori National Historical Park worden de overblijfselen van drie oude kerken beheerd. Van 
Mission San Cayetano de Calabazas zijn slechts enkele muren over, ook The Church at Los Santos 
Angeles de Guevavi is grotendeels vervallen. Deze twee plekken zijn nog maar incidenteel voor het 
publiek toegankelijk, tijdens begeleide tours die alleen gedurende de wintermaanden worden 
aangeboden. De derde kerk is Mission San José de Tumacácori, die wel kan worden bezichtigd. 

 
Het kerkgebouw is ontworpen door Spaanse architecten, het is gebouwd door de Pima en de Papago 
Indianen. De bouw is nooit helemaal voltooid, zo is bijvoorbeeld de klokkentoren nooit helemaal 
afgebouwd. Een groot deel van de kerk is nog origineel, alleen het dak en de vloer zijn vernieuwd. 
Beelden zijn er niet meer, en ook van de muurschilderingen is vrijwel niets meer te zien. Het is 
toegestaan om het gebouw van binnen te bekijken. 



 

 

 
Achter de kerk bevindt zich een klein kerkhof met daarop een rond gebouw dat werd gebruikt als 
kapel, voorafgaand aan een begrafenis werd daar een wake gehouden. De bouw van de kapel is 
nooit voltooid, het heeft nooit een dak gekregen.  

 
Naast het kerkhof kan je een opslagruimte bekijken, waarin dierhuiden, wol, zaden, 
voedselvoorraden en gereedschappen werden bewaard. Voor de opslag van de zaden, de bonen en 
het fruit werden grote potten van klei gebruikt. De naam van de opslagruimte is The Surplus.  



 

 

 

 
Op het terrein van de Mission staat verder nog een vervallen woning, waarschijnlijk heeft daar de 
priester ooit gewoond. Gedurende de jaren ’30 van de vorige eeuw is het nog als schoolgebouw in 
gebruik geweest.  



 

 

 

 



 

 

Op de foto’s een beeld van hoe het er uit gezien heeft. Het is jammer dat de missie niet in die 
oude staat bewaard kon blijven, buiten een paar beelden en gebruiksvoorwerpen die in het 
museum zijn te zien is er verder niets meer, leeg geplunderd en geroofd. 
 
 

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

 



 

 

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 


