
 

 

 

 
 
Jaargang 1          nummer 23
         
 

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  
Als redactie van deze wekelijkse nieuwsbrief blijven we graag op de hoogte van uw bevindingen. 
Komen we nog steeds tegemoet aan uw behoeften en wensen over de invulling van de tijdelijke en 
wekelijkse nieuwsbrief? Of is een koerswijziging, klein of groot, wellicht wenselijk of zelfs 
noodzakelijk? Zelfreflectie kan nooit kwaad, is in mijn ogen zelfs een vereiste om overeind te blijven, 
op welk vlak dan ook. In combinatie met uw feedback bepalen we de te varen koers voor de 
komende periode. We hebben inmiddels 23 edities uitgebracht, hetgeen tevens bevestigt dat de 
nieuwsbrief onverminderd bestaansrecht heeft binnen het Ulfts Mannenkoor. Daar waren we 
overigens al van overtuigd, hoor. En aangezien we nog lang niet van ophouden weten en telkens 
weer zo veel plezier beleven aan het samenstellen van deze nieuwsbrief, vonden we het een gepast 
plan om een ‘lezersenquête’ te houden.  
 
Lezers-enquête  
U vindt de enquête in een aparte mail die u wordt toegezonden en kan digitaal worden ingevuld. 
Leden die aanstaande dinsdag kunnen komen repeteren, kunnen de enquete ook op papier 
invuillen. We zorgen voor voldoende exemplaren. We stellen uw deelname bijzonder op prijs en 
hopen dat u massaal reageert. Alvast bedankt.  
 
Ook de medewerkers van de nieuwsbrief hebben inmiddels hun welverdiende vakantie gehad. Het 
was immers een turbulente periode door toedoen van corona, en dat is het overigens nog steeds. 
Ofschoon gaandeweg meer nieuwe inzichten zijn ontwikkeld rondom het nieuwe virus en er 
inmiddels meer cijfers bekend zijn, is veel nog ongewis. Veel leden zullen hun vakantie vanwege 
uiteenlopende redenen in eigen land hebben doorgebracht of er zelfs van hebben afgezien. Het was 
een best een onwennige en vooral ook hete zomervakantie. Ik wens iedereen een mooie start van 
het nieuwe seizoen toe. Nummer 24 van de nieuwsbrief ontvangt u 5 september 2020. Blijf gezond 
en tot dan. 
 

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

 
 
 
 
 
 



 

 

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”. 

Nico Rutjes schrijft: Hallo beste mensen. Met deze mail wil graag de vriendenkring en natuurlijk de 
firma Putman, als sponsor, bedanken voor de mooie pen in dit geval gemaakt van de Christusdoorn. 
Ik heb het opgezocht en deze kan ook hele mooie bloemen dragen al zit hij vol venijnige doornen, er 
wordt verteld dat hiervan de doornenkroon van Christus is gemaakt. 
Dan wil ik ook mijn waardering uitspreken voor de nieuwsbrief met steeds weer leuke bijdragen over 
de natuur en de mooie foto’s van onze fotograaf.  
 
Wat me ook aansprak was het verhaal van Barend over het dansen. Vroeger toen was het toch heel 
normaal dat je op dansles ging ik weet het nog goed. Ik ging naar Witjes in Ulft. Jongens netjes in het 
pak met stropdas en de dames in een rok of jurk. Wat een beleving!!! Ik ben later met mijn huidige 
vrouw weer opnieuw begonnen bij Berendsen in Gaanderen, beginners, brons en verder tot aan de 
Topklasse. Nu weer vele jaren verder dansen wij, na veel aandringen van Toon Keurntjes, (bij 
sommige van jullie wel bekend) bij de Dörsvlègels in Ulft en we zijn opnieuw weer in de zaal van 
Witjes die nu beheerd wordt door Alard. Wij zijn een Folkloristische dansvereniging die tot aan de 
corona regelmatig van zich liet horen met de Velet , de Drikusman, Wals en Polka. We dansen ruim 
35 diverse dansen die iets uitbeelden of een verhaal hebben. Ook Het ‘vlègelen’ demonstreren wij, 
het dorsen met een houten knuppel verbonden met leer aan een slaghout met 3 personen op de 
maat van de muziek. De kleding die wij dragen stamt uit de jaren 1900 en is een eenvoudige dracht. 
In 2017 hebben wij de nationale Folklore dag georganiseerd in ons huidige repetitielokaal, met 
Folklore van over het hele land en dan zie je het verschil in kleding van het rijke westen met die van 
ons, maar allen dansen wij vrijwel dezelfde dansen. Graag wil ik een link bijvoegen van onze website 
waar je enkele leuke foto’s en films kunt bewonderen, ook van de Folkloredag 
https://www.dedorsvlegels.nl/ 
 
Leendert Santema geeft complimenten: Graag wil ik Ton (Smilde) en Herman (Nijhof) een 
compliment maken voor de door hen ingezonden stukken voor de nieuwsbrief. Ton met name voor 
het beeld dat hij ons geeft van de kleurrijke indrukwekkende Amerikaanse natuur met o.a. de ruige 
rotsformaties, die menig beeldhouwer of schilder inspiratie zal geven. Herman voor zijn deskundige 
blik op de gebeurtenissen in de natuur, zowel de flora als fauna. Het gekke is, of ook weer niet. Je 
gaat na het lezen ervan deze natuur tijdens wandelingen of fietstochten met andere ogen bekijken.  
Zoals laatst toen we langs de Linge fietsten en een patrijzenkoppel zagen. Zo goed gecamoufleerd, 
maar op slechts 2 meter afstand waargenomen. Of de enorme verscheidenheid aan wilde bloemen in 
bermen en langs sloten. Herman en Ton, ga zo door. Het is een verrijking. Ik kijk uit naar de volgende 
editie. 
  

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



 

 

Grote Vriendenkring UMK Loterij 
Uitslag Pennenverloting week 30 in 2020 

Beste leden van het UMK 
De 13de week in dit Corona tijdperk neemt een van onze meest eigentijdse- en stijlvolle- en 
gastvrije donateurs de taak op zich om de door Tonny Frazer - our own member of the board, 
handyman & non-singing carmaker from Ulft- vervaardigde, handgemaakte pennen 
beschikbaar te stellen. De winnaars ontvangen deze week hun pen uit handen van onze trouwe 
en modieuse eigenaresse  Sabinka Jakubowski van Cepelia Lifestyle 
 

 
 
Ook deze week heeft ten huize van onze peningmeester Theo Gerritsen weer de formele 
trekking van de Grote Vriendenkring UMK Loterij plaats gevonden. Mevrouw Sabinka 
Jakubowski van Cepelia Lifestyle heeft, zoals steeds onder het alziende oog van onze Theo, 
ons eerder al binnengeleid in de wereld van glamour, glitter en gelukzaligheid en samen 
hebben we een leuk, eigenwijs duwtje aan de app” Lotto Draw Machine” gegeven zodat ook 
deze keer weer een fleurig, geurig en bovenal gul resultaat van de trekking van onze 
wekelijkse loterij kan worden gemeld. 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. Nico Jansen, Gendringen 

 
2. Jan van de Molen, Silvolde 
 
3. Willy Ebbers, Ulft 
 
4. Bennie Römer, Stokkum 
 
5. Henk Bppiman, Gaanderen 
 



 

 

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:  
 

Cepelia Lifestyle  
 
 
 

 
 
Cepelia Lifestyle. Sinds 2004 gevestigd in de Dr. Ariënsstraat 15 is inmiddels sterk geworteld in de 
Ulftse samenleving. Een winkel vol leuke eigentijdse stijlvolle cadeauartikelen. Sieraden, tassen, 
sjaals, woonaccessoires en andere mooie hebbedingen(tjes) en een heerlijke lijn aan bodyproducten 
van het merk Janzen. Zodra je de deur open doet stap je in een wereld waarin geur en beleving 
samenkomen en je voelt je er direct van harte welkom! Dit samen met de gastvrije ontvangst en oog 
voor de klant maakt dat al velen in de wijde omgeving hun weg naar Cepelia Lifestyle hebben 
gevonden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

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. 

 
Ulftse Kozakken zingen in de Town Hall van Huddersfield in 1975. 
 

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

Berlijn 
Berlijn is de hoofdstad van Duitsland en als stadstaat een deelstaat van dat land. Met 3.644.826 
inwoners (31 december 2018) is Berlijn tevens de grootste stad van het land. De stad ligt in het 
noordoosten van Duitsland, aan de rivier de Spree. 
 

 



 

 

In zijn geschiedenis, die teruggaat tot de dertiende eeuw, was Berlijn de hoofdstad van Pruisen 
(1701–1918), het Duitse Keizerrijk (1871–1918), de Weimarrepubliek (1919–1933) en nazi-Duitsland 
(1933–1945). Na de Tweede Wereldoorlog was Berlijn gedurende meer dan veertig jaar een 
verdeelde stad, waarbij het oostelijke deel als hoofdstad fungeerde van de DDR en het westelijke 
deel een de facto exclave van West-Duitsland was. Na de Duitse hereniging in 1990 werd Berlijn de 
hoofdstad van de Bondsrepubliek Duitsland en de zetel van het parlement, de 
deelstaatvertegenwoordiging en het staatshoofd. 
 

 
Berlijn is een metropool en geldt in Europa als een van de grootste culturele, politieke en 
wetenschappelijke centra. De stad is ook bekend vanwege het hoog ontwikkelde culturele leven 
(festivals, nachtleven, musea, kunsttentoonstellingen enz.) en de liberale levensstijl, moderne 
Zeitgeist en de relatief lage kosten. Bovendien is Berlijn een van de groenste steden van Europa: 22% 
van Berlijn bestaat uit natuur en parken en 6% uit meren, rivieren en kanalen. 

 



 

 

Oorspronkelijk bestond Berlijn uit twee steden: Berlijn en Cölln. De naam Berlijn is mogelijk afgeleid 
van het Slavische woord 'berl', dat moeras betekent. Cölln is afgeleid van Colonia. Hiermee kan een 
kolonie van Berlijn bedoeld zijn, maar het zou een herinnering van de eerste bewoners aan hun stad 
van herkomst kunnen zijn, namelijk Keulen. 
 

 
 
Rond 1230 hebben de graven Johan I en Otto III de stad Berlijn-Cölln gesticht. Helaas zijn de aktes 
van de stichting niet bewaard gebleven. De eerste keer dat ze genoemd worden is 1251 voor Berlijn 
en 1261 voor Cölln. In 1307 besloten de twee gemeenschappen samen te gaan en in 1400 hadden de 
plaatsen in totaal ongeveer 8000 inwoners. 
Al vóór de stadsstichting moet er bewoning zijn geweest. Op de Petriplatz in het district Mitte 
werden in 2008 resten van een houten balk gevonden, afkomstig van een eik die in 1192 moet zijn 
gekapt. 

 



 

 

De beroemdste straat in Berlijn werd reeds in 1647 ontworpen. Om een betere verbinding met de 
Tiergarten te bewerkstelligen werd vanaf de Hundebrücke een laan aangelegd met zes rijen linde- en 
notenbomen, Unter den Linden. Echter door de aanleg van de vestingwerken werd de laan in 1673 
naar zijn huidige vorm verlegd. 
Na het einde van de Eerste Wereldoorlog werd in 1918 in Berlijn de republiek uitgeroepen. In 1920 
werden meerdere steden en gebieden rond Berlijn geannexeerd conform de Groß-Berlin-Gesetz. Het 
nieuwe Groot-Berlijn telde toen bijna 4 miljoen inwoners. De stad was in deze periode een bruisende 
metropool, met een gevarieerd uitgaansleven waar plaats was voor uitbundig theater en 
experimentele cinematografie. Zo maakte Fritz Lang in 1927 in de filmstudio's van Babelsberg in 
Potsdam de duurste film van zijn tijd, Metropolis. 
 

 
 
Na de machtsgreep van de nationaalsocialisten in 1933 werd Berlijn de hoofdstad van het Derde Rijk. 
De nazi's gebruikten in 1936 de Olympische Zomerspelen in Berlijn voor propagandadoeleinden. Er 
waren ook plannen om Berlijn tot de Welthauptstadt van het Germaanse Rijk om te bouwen. Dit ging 
niet door als gevolg van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. In april 1945 vielen de troepen 
van de Sovjet-Unie Berlijn binnen. Straat voor straat moest de stad veroverd worden. Tienduizenden 
soldaten en burgers kwamen hierbij om het leven. Adolf Hitler pleegde op 30 april 1945 zelfmoord in 
een bunker onder Berlijn. Een paar dagen daarop capituleerde Duitsland. 
De verwoestingen in de Slag om Berlijn aan het eind van de Tweede Wereldoorlog waren enorm. 
Zelfs na de capitulatie van Berlijn werden door de Sovjetsoldaten nog huizen in brand gestoken. 

 



 

 

Door deze schade en de sloop van de stadsmuren en grachten in de 19e en 20e eeuw was de 
grandeur van de stad Berlijn verdwenen. 
Berlijn werd na afloop van de Tweede Wereldoorlog bezet door de geallieerde troepen van Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Tijdens de Conferentie van Potsdam 
in 1945 werd Berlijn, net als de rest van Duitsland, in vier sectoren verdeeld: een Sovjet-, een 
Amerikaanse, een Britse en een Franse sector. Berlijn werd het brandpunt van de Koude Oorlog, 
aangezien de stad midden in de Sovjet-bezettingszone in Duitsland lag. Al snel gingen de drie 
kapitalistische sectoren (de Franse, Britse en Amerikaanse sector) meer samenwerken; de Sovjet-
Unie zette een afwijkende politieke lijn uit. 
 

 
 
Steeds meer DDR-burgers vluchtten naar West-Berlijn. Om deze vluchtelingenstroom tegen te 
houden besloot de DDR in 1961 West-Berlijn te isoleren. In de nacht van 13 augustus 1961 werd een 
grens opgetrokken rondom West-Berlijn.  
 

 



 

 

Al snel werden deze prikkeldraadversperringen vervangen door een muur. Iedereen die probeerde 
vanuit Oost-Berlijn naar West-Berlijn te vluchten, werd neergeschoten. Er waren slechts een paar 
doorgangen, die het onder andere voor westerse toeristen mogelijk maakten Oost-Berlijn voor een 
dag te bezoeken. Hiervan is Checkpoint Charlie een bekend voorbeeld. Op 26 juni 1963 bracht de 
Amerikaanse president John F. Kennedy een bezoek aan West-Berlijn, mede om de bewoners daar 
een hart onder de riem te steken, en hield er zijn wereldberoemd geworden toespraak “Ich bin ein 
Berliner”. 
 

 
 
Aan de deling kwam een einde toen in 1989 de ontevredenheid in de DDR zo groot werd, dat het 
regime er geen grip meer op had. Op 9 november 1989 werd de muur door demonstranten langzaam 
afgebroken. Hiermee werd de grens tussen Oost- en West-Berlijn na jaren van scheiding geopend. Op 
3 oktober 1990 werd Duitsland officieel herenigd. 
Op de foto hieronder het Holocaust-Mahnmal  
   

 



 

 

Ik ben een paar keer in Berlijn geweest. Het is een prachtige stad met heel veel te zien, voor de 
wandelaars bijna alle bezienswaardigheden liggen op loopafstand. Wie dat niet wil, of geen hele dag 
kan sjouwen zijn er bustochten (Hop on Hop off) die bij elke bezienswaardigheid stoppen, ongeveer 
elk kwartier voorbijkomen.  
 

 
Berlijn telt vele belangrijke bezienswaardigheden, waaronder: 
Berlijnse Muur, Bondskanselarij, Brandenburger Tor aan de Pariser Platz, gebouwd in 1788 
Checkpoint Charlie, Fernsehturm, de 368 meter hoge televisietoren nabij de Alexanderplatz, 
Holocaustmonument, Olympisch stadion, Potsdamer Platz met het Sony-Center en het 
DaimlerChrysler Quartier, beide sprekende voorbeelden van moderne architectuur, Rijksdag, Slot 
Charlottenburg, Tempelhof, voormalige luchthaven. Bekende straten en pleinen in Berlijn zijn: 
Alexanderplatz, Friedrichstraße, Gendarmenmarkt, Karl-Marx-Allee, voorheen Stalinallee 
Kurfürstendamm, Platz der Republik, Potsdamer Platz, Straße des 17. Juni, voorheen 
Charlottenburger Allee, Schönhauser Allee, Unter den Linden. 
 

 
 
Berlijn telt in totaal meer dan 170 musea. Op het Museumsinsel, het noordelijke punt van het eiland 
in de Spree, bevindt zich een vijftal musea. 
 
 

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



 

 

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 


