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Van de voorzitter  
Bestuursbesluiten van 9 september 2020 
 
De repetities 
Zoals jullie weten, worstelt het bestuur ook dagelijks met de gevolgen van de corona-crisis en het 
(blijvend) functioneren van het Ulfts Mannenkoor. We hebben besloten een wekelijkse nieuwsbrief 
uit te brengen om in deze bijzondere tijd effectief in contact te komen en blijven met de leden van 
het Ulfts Mannenkoor. We zijn inmiddels aan het vijfentwintigste (25!) editie van de nieuwsbrief. 
Met dank aan alle ‘medewerkers’ die inmiddels allemaal een blijk van waardering hebben ontvangen. 
  
We hebben ook geprobeerd duidelijkheid te verschaffen en mogelijkheden te creëren om in ieder 
geval de repetities, voor hen die dat willen, mogelijk te maken. Op basis van het protocol van 
Koornetwerk Nederland en een ook door de gemeente goedgekeurd plan, hebben we besloten de 
repetities in juli te hervatten en de rest van het jaar in de SSP-hal te laten plaatsvinden. Er wordt 
door de directie van de DRU volledigheidshalve nog wel onderzocht of en hoeveel zangers in zigzag-
opstelling, anderhalve meter uit elkaar in de conferentiezaal (ons originele repetitielokaal) kunnen 
zingen. Als dat al kan met tussen de 35 en 45 mensen, zullen ook de logistieke problemen daar 
opgelost moeten worden (telkens 1 persoon in de lift en gebruik van trappen en dergelijke).  
 
Tenslotte zijn we met de DRU in gesprek over de (extra) kosten van het gebruik van de SSP-hal 
(verwarming, licht en gebruik en schoonmaak van de toiletunit). Kortom de voorkant is geregeld. We 
kunnen veilig repeteren. Een belangrijke voorwaarde voor een koor als het Ulfts Mannenkoor. 
 
De concerten 
Een andere en belangrijke kant van het Ulfts Mannenkoor is “het op een zo hoog mogelijk artistiek 
niveau de liefde en enthousiasme voor de mannenkoorzang over te brengen op een breed publiek” 
[uit het beleidsplan]. Optreden dus. Echter vanwege de coronacrisis zijn zowat alle optredens 
gecanceld en/of doorgeschoven naar een later tijdstip. Een weliswaar ongewenste maar 
noodzakelijke stap van organisaties om de gezondheid van zowel de koorleden als het publiek te 
kunnen beschermen. Bovendien is het einde van de coronacrisis nog niet in zicht.  Het licht aan het 
einde van de tunnel is niet bekend. We weten niet of de beperkingen nog een paar maanden gaan 
duren of misschien nog wel een jaar. Voor nu betekent dit dat er geen of nauwelijks perspectief is op 
waar we heen gaan. Uit de enquête over de nieuwsbrief blijkt ook dat veel leden duidelijkheid willen 
over de concerten die nu nog ‘op de rol staan’.  
 
Concert -en activiteitenlijst ‘geactualiseerd’ 
Welnu: de directie van het Stadttheater in Emmerich, waar we op zowel 11 oktober 2020 als op 13 
december een (betaald) concert zouden geven, heeft aangegeven beide concerten te willen 
afgelasten. De mogelijkheden van het theater (vooral op het podium) zijn onvoldoende toereikend 
om zowel het publiek als de zangers een optimale veilige omgeving te kunnen garanderen. Ze willen 



 

 

uiteraard praten over de mogelijkheden in 2021. Ook ons eigen kerstconcert in de Petrus -en 
Pauluskerk kan om dezelfde reden geen doorgang vinden. Over het veilig al dan niet doorgaan van 
het kerstconcert in Kranenburg op zondag 27 december, is nog geen definitieve duidelijkheid. We 
wachten het besluit en de voorstellen van “Verkehrsverein Kranenburg’ af. Kortom: de meeste ‘live-
concerten’ zijn dit jaar geschrapt: 
 

• Russisch Concert Stadttheater Emmerich in samenwerking met het Balalaika-orkest ‘Troika’, 
op zondag 11 oktober 2020 

• Kerstconcert in het Stadttheater Emmerich op zondag 13 december 2020 
• Kerstconcert Petrus -en Pauluskerk in Ulft op zaterdag 19 december 2020  

 
Digitaal Kerstconcert  
Het bestuur heeft gezocht naar mogelijkheden om voor de leden van het Ulfts Mannenkoor toch nog 
iets van perspectief te creëren. Wat kunnen we wél doen? Wat wordt de stip op de horizon? Mede 
naar aanleiding van het idee van de PR-commissie is besloten in 2020 een ‘digitaal’ kerstconcert te 
gaan geven. In samenwerking met de lokale omroep Regio8 gaan we een uitzending maken (die op 
eerste en tweede kerstdag twee keer op televisie wordt uitgezonden). Ook kan (daarna) de 
uitzending worden teruggekeken op Faceboek en YouTube. Voorafgaande aan het concert wordt een 
week lang een promotiefilmpje op TV, radio Optimaal FM en de social media vertoond. De 
professionele en geluidsopnamen worden gemaakt door Caspar Falke van de Silvox-studio.  
 
Vanuit het bestuur zullen Peter Gregoor, Stef Stapelbroek en ondergetekende de financiële en 
inhoudelijke randvoorwaarden in gaan vullen. Ondersteund door de voorzitter van de Vriendenkring, 
Ben Terwiel en met de inbreng en expertise van de PR-commissie. Christo gaat met de 
muziekadviescommissie een aansprekend en gevarieerd programma samenstellen en allemaal 
samen, hopen we een mooi product te kunnen maken en op die manier van het Ulfts Mannenkoor 
‘laten horen’. 
 
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”. 

 

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



 

 

Spitten in het verleden revisited 
Door: Marlies van Hal 

  
Wi’j goan wieter in januari 1997 
Op 23 januari wier vrouw van Denderen zestig jaor 
Heur man verraste heur met heur favoriete koor 
Viefentachtig zangers reisden naor Fort Voordorp in Groenekan 
Piet was verhinderd, Herman dirigeerde as tweede man 
 
Solisten zongen bi’j de vleet 
De jeurige was bli”j met de dunkelrote Rosen van Theet 
De zang was prima, maor sommigen kregen later de oren gewassen 
Un aantal keerls had buuten wild staon plassen 
Dat het in Groenekan un bitje kwaod bloed gezet 
Dus heren bi’j hoge nood graag naor ut toilet 
 
26 Januri was ut wisselen van de wacht 
Jan Ikink stopt as veurzitter, Jan ter Horst kump aan de macht 
Veur de scheidende Jan völ dank en mooie weurd 
En now is Jan Jozef aan de beurt 
Ook van Cor Molenaar wördt as bestuurslid afscheid genommen 
Ut Bestuur mot krimpen, daor is gin ni’jen veur gekommen 
 
Umdat de Gendringse Orkestvereniging honderd jaor old werd 
Gaven ze 14 meert met UMK un koffieconcert 
Der wier mooi gezongen en gespöld 
Jammer, maor de Smeltkroes was niet goed gevuld 
Normaal zitten er altied völ meer 
Misschien lag het wel aan ut mooie weer 
 
21 Meert mos ut koor weer naor Zevenaar gaon 
De Muziekvereniging vierde daor ut honderdjeurig bestaon 
Ons koor was daortoe graag bereid 
En Marian had dus un thuuswedstrijd 
 
Met ut inzingen wier mien Jan un serenade gebracht 
Hej was den dag jeurig, dit hatte niet verwacht 
Ut was un schitterend concert met un enthousiast publiek 
Dat klapte zich wild veur zang en muziek 
 
A brandnew day was ut laatste lied 
Helaas vielen de solisten un bitje in ut niet 



 

 

Marcel en Roos wazzen met al hun klasse 
Tegen dit muzikale geweld niet opgewassen 
 
Twee dames uut Leipzig, Renate en Inge 
Heuren ons koor ontzettend graag zinge 
Zej spreaken oaver ons koor al jaoren met lof 
En onderbraken hun reis naor de Keukenhof 
Un repetitie met maken was hun grote wens 
Dat bun dan toch wel echte fans 
 
29 mei wazzen we weer van de partij 
Huwelijksmis van Raymond Bergevoet en Petra Rossewij 
 
30 mei schreef  Gradus Klets in ut Zondagsblad 
Dat elke mannelijke bezuuker  un cadeautje het gehad 
Den naor ut jubileumconcert van ut Ettens Mannenkoor  kwam luusteren 
Wat zol dat geweas zun, heur ik jullie now fluusteren 
Now, elke keerl kreeg un Viagrapil 
Umdat Etten ook welles un staonde ovatie wil 
 
In juni en juli was der un nej verhaal 
UMK ut bos in, de Veldtocht met Normaal 
Duuzenden fans liepen te hoop 
In Dalfsen, Lichtenvoorde, Beekbergen en Boskoop 
 
Normaal liep der ook nog um te springen 
Um in Toldiek met ons koor te zingen 
De Zangers wollen ook verschrikkelijk graag 
Piet kon niet, Herman wol niet, ze zaten der met in de maag 
Ut fiene wet ik ook niet, want ik was der niet bi’j 
Volgens mien was der un bitje hökeri’j 
 
Eerst kwam de rockband Smithuus met un bezoek vereren 
Um samen met ut mannenkoor te repeteren 
Met Benny Jolink was toen nog van alles aan de hand 
De ribben gebroaken en ut knej in verband 
Un paar weaken eerder wasse oerend hard 
Met zin auto tegen un boom gekard 
 
In Dalfsen ging de veldtocht beginnen 
"Normaal goes met UMK  classic zingen" 
Ernst DaniëL Smid zong van höken in ut bos 
En van ut varken dat zo neudig naor den beer hen mos 
 
En as den Winterswiekse Smid niet kon kommen 
Het de kapper en Marcel Kemperman zin rol oavergenommen 
Van boaven uut de tent miek Benny Jolink op un brancard un landing 
Tussen koor, solisten en orkest stond Piet as un rots in de branding 
Volgende weak gaon we wieder met höken in ut bos...........  

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



 

 

 
Door: Herman Nijhof 
 
Pangea en verder.. 
Een interessant artikel van Ton Smilde over de Goblin Valley in de Verenigde Staten. Wat ik me 
afvroeg, hoe zijn die kwaadaardige kabouters ontstaan? Kijken we naar het ontstaan van onze Aarde, 
dan stammen deze kabouters uit het Mesozoïcum tijdperk, dat de onder-tijdperken Trias, Jura en 
Krijt heeft. Mesozoïcum betekent zoveel als het “middelste leven”. 
Eigenlijk moet je je voorstellen dat alle werelddelen toen nog aan elkaar vastzaten en de naam 
Pangea had. Het is vooral het tijdperk van dinosauriërs, coniferen, grote paardenstaarten en 
(boom)varens. We noemen deze planten naaktzadigen. In het onder-tijdperk Trias steeg de 
zeespiegel en was een groot deel van de Aarde bedekt met een ondiepe zee; en dit was in het Jura 
tijdperk ook nog zo. Eb -en vloedbewegingen scheurden de zachtere onderkanten van deze 
boosaardige kabouters weg. De hardere bovenlaag bleef liggen. In de Jura volgde er ook grote 
temperatuur verschillen met daarbij plotseling veel regenbuien, ook veroorzaakt door zware 
onweren. Door platentektoniek dreef Pangea uiteen. De aardkorst schoof uiteen of botste tegen 
elkaar op of schoof onder elkaar door met als gevolg aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. 
Oceanen ontstonden, bergen werden op gedrukt. Deze genoemde krachten en wind en water 
(bewegend en bevroren) en temperatuurverschillen veranderen nog steeds de Aarde. 
 
Andere planten ontstonden, onze planten, de bedektzadigen. Het Holoceen begon. Dit betekent 
“compleet, nieuw”, ons tijdperk met de mens. In een ander artikel heb ik wel eens spottend gezegd, 
dat er nu alweer een nieuw tijdperk is begonnen: namelijk het Antropoceen. De mens beïnvloedt op 
een geweldige manier zijn leefomgeving; het klimaat. Op RTL4 wordt dit tijdens de weersverwachting 
prima uitgelegd. Een cirkel; bosbrand, CO2, vrijkomen van methaangas en CO2 in de toendra’s, nog 
meer opwarming en nog meer branden. Menig land investeert tijdens de corona in de samenleving 
met nadruk op maatregelen tegen klimaatverandering, duurzaamheid en vergroening. En wat doet 
Nederland…. geen voorwaarden, alleen maar economie.  
 
Kerkuilen 
Bezig geweest met het ringen van 5 kerkuilen in Azewijn. Vrijwilliger Theo haalde de jonge kerkuilen 
uit een kast, waarvan de ingang beschermd werd door een plastic emmer zonder bodem voor het 
vlieggat. Hierdoor kan de steenmarter de eieren of de jongen niet opeten. De jonge uilen werden 
gewogen, rond de 130 gram, en de lengte van de vleugel werd opgemeten en dit alles genoteerd. 
De uiltjes hebben allemaal een verschillend gewicht en vleugellengte, omdat met behoorlijk 
tijdverschil als ei gelegd zijn. De ouders gooien de dode muizen in de kast, aangezien de jongen nogal 
“holle bolle Gijs” neigingen hebben. 



 

 

 
 
Tijdens de korte regenperiode fietste ik door een laan met lindebomen. Het viel me op dat onder 
deze bomen zoveel zwaluwen vlogen. Eigenlijk is dit wel logisch, want die vliegende insecten willen 
liever ook niet nat worden. En de zwaluwen hoeven dan allen maar met de snavel heen en weer te 
scheren.  
 
Vorige week geholpen met een mooi timmerproject. Onze Buur maakt Natuur vleermuistoren en 
kelder staat op een eiland om te voorkomen dat de dieren hier verontrust worden. En toch moet je 
af en toe controleren of herstellen. Daarom een verwijderbare brug gemaakt van 7,5 m. Twee 
planken breed om op te lopen en een plank als zijkant, een omgekeerd U profiel. Een deel laten we 
liggen en het andere deel vervoeren we op een aanhanger. Zie de foto’s en zoekt eens onder  
www.buurmaaktnatuur.nl. 
 
Heelkruid 
Op dit terrein bloeien nu de heelblaadjes of het heelkruid met gele composietbloempjes. De officiële 
naam is Fleabane Publicaria dysenterica. Dysentarica duidt op buikloop, dysenterie. En dit heelkruid 
werd als geneesmiddel hiervoor gebruikt en het werk ook tegen angst. Publicaria betekent zoiets als 
vlooienkruid, want deze plant voorkomt dat de kleerluis de toen dodelijke darmziekte overbrengt. 
 

 
 



 

 

Mijn vader gebruikte in de nesten van zijn postduiven tabaksstengels of adelaarsvarens tegen de 
vervelende bloedluis van zijn duiven. In mijn lagere schooljeugd gingen we na de zomervakantie op 
een zaterdag op platte wagens met luchtbanden met een paard ervoor naar het Assinkbos. Dat was 
ons uitje van de Zondagsschool. Op deze school kregen we ’s morgens voor de kerkdienst les in 
verhalen uit de bijbel. Dit prikkelde mijn fantasie, want we hadden een bakelieten radiootje thuis en 
een enkel boek. Het was rustig en de man of vrouw vertelde goed. Dus een hele stoet lagereschool 
kinderen van protestantse huize reed op zo’n tien boerenwagens naar het bos. Hier werden 
spelletjes gedaan, toneelstukjes opgevoerd, oploslimonade uitgedeeld en een krentenbol gegeten. 
Voor ons kinderen in de vijftiger jaren was dat wat!  De voerlui maaiden in het bos adelaarsvarens 
van minsten 1 meter hoog. We versierden er samen de zijkanten mee en zo reden we een optocht 
van 5 km richting het dorp en werden daar vreugdevol ontvangen bij de zeskantige waterstaatskerk. 
Zo leerde ik planten kennen en ontdekte later dat als je een adelaarsvaren afsnijdt en dan goed in de 
stengel kijkt je met fantasie een adelaars ziet. 
 

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

Beste leden van het UMK 
De 15de week in dit Corona tijdperk neemt Theo Hendriksen, een van onze meest contructieve, 
betrokken en en op partnerschap gerichte donateur de eervolle taak op zich om de door Tonny 
Frazer (het moet gezegd worden) handgemaakte pennen, beschikbaar te stellen. De winnaars 
ontvangen deze week hun pen uit handen van onze trouwe sponsor Timmerfabriek Hendriksen BV 
uit Oer. 
 
Ook deze week heeft ten huize van onze peningmeester Theo Gerritsen weer de formele trekking 
van de Grote Vriendenkring UMK Loterij plaats gevonden door de heer Theo Hendriksen van 
Timmerfabriek Hendriksen, onderdeel van de Hendriksen Groep. Theo heeft, onder het alziende oog 
van secretaris Gerard Schepers zijn hamer en cirkelzaag even neergelegd om vervolgens met een 
fraai ingestudeerde, bijzonder efficiente, duurzame en onderhoudsarme hamerslag op onze  app 
”Lotto Draw Machine” ook deze week weer een verrassend- en opmerkelijk resultaat van onze 
wekelijkse loterij geproduceerd. Onze secretaris schrijft, zoals steeds, de winnaars weer bij in het 
dikke gelukvogelsboek van onze Vriendenstichting.  
 
De 6 winnaars van week 37/2020 van de pen met inscriptie “Vriendenkring UMK” zijn:  
 

1. Rinus van Vondelen, Doetinchem 
2. Paul Hakvoort, Megchelen 
3. Gerrit Ruumpol, Borculo 
4. Hans Jansen, Etten 
5. Freddie Dekkers, Zeddam 
6. Ton Ross, 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 6 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: 

 

WIJ STELLEN ONS GRAAG AAN U VOOR 

Onderdeel van de Hendriksen Groep 

Timmerfabriek Hendriksen is onderdeel van de Hendriksen 
Groep. Sinds 1990 verzorgt de Hendriksen Groep de productie, 
afwerking en toelevering van kozijnen, ramen en deuren in 
hout of kunststof. Daarnaast worden daken, wanden, 
gevelelementen, dakkapellen en vlieringtrappen geproduceerd. 
Onze opdrachtgevers zijn bouwondernemingen, aannemers, 
projectontwikkelaars en particulieren. Hun klanten hechten 
veel waarde aan betaalbare kwaliteit en goede service. Ook 
wordt meer verwacht dan standaard werk. Met een 
uitgekiende planning, efficiënte fabrieksindeling en 
verregaande automatisering produceren zij grote partijen, 
kleine series of individueel maatwerk.  

 



 

 

Aandacht voor het milieu vraagt om nieuwe bouwtechnieken 
Energiezuinig bouwen heeft de toekomst! De landelijke 
overheid, maar ook Europa, stelt steeds meer eisen aan 
energiebesparing. De noodzaak hiervan komt voort uit 
het schaarser worden van fossiele brandstoffen en de 
druk om het milieu te ontzien. Ook vormen de kosten 
voor energie een belangrijke post voor huishoudens en 
bedrijven. 
Energiezuinig of zelfs energieneutraal bouwen is een 
groeiende markt. De Hendriksen Groep is hier al in een 
vroeg stadium op ingesprongen. Hierdoor beschikken 
zij ondertussen over ruime ervaring op het gebied van 
energiezuinig en energieneutraal bouwen. 
 
Van traditionele bouw tot energieneutraal!  
Timmerfabriek Hendriksen levert kozijnen, ramen en deuren voor diverse toepassingsgebieden. De 
belangrijkste zijn: woningbouw, utiliteitsbouw, renovatiebouw en energie neutraal/passief bouw. 
Opdrachtgevers zijn bouwondernemingen, projectontwikkelaars en particulieren. 
 
Project of enkele woning? Wij zijn de juiste partner 

Een woning wordt vaak ontworpen door een architect. Zij denken graag mee en ons advies over 
materialen en eigenschappen hiervan in kozijnen, ramen en deuren kan een positieve bijdrage 
leveren aan de duurzaamheid van de woning. Timmerfabriek Hendriksen produceert en levert 
kozijnen, ramen en deuren. Hierbij kan het gaan om seriematig of in enkel stuks geproduceerde 
producten. 
Speciale vormen behoren ook tot de mogelijkheid: kozijnen met afwijkende hoeken kunnen geleverd 
worden, maar ook ronde en getoogde kozijnen. Heeft u bijzondere wensen? Zij gaan graag samen 
met u de uitdaging aan. 
Hun kozijnen, ramen en duren kunnen desgewenst voorzien worden van perfect dekkende 
voorlaklagen en/of aflaklagen. Beglazing en het hang- en sluitwerk kan eveneens verzorgd worden. 
Op deze manier beschikt u over een kant-en-klaar product, geleverd op de juiste plaats en tijd. 

Niet uitsluitend toeleverancier, maar volwaardig partner 

 Timmerfabriek Hendriksen wil voor haar opdrachtgevers graag een 
partner zijn en niet uitsluitend een toeleverancier. Door tijdens alle fases 
van het bouwproces betrokken te zijn, kunnen zij meedenken in de 
ontwerpfase en onze productie en logistiek optimaal afstemmen, 
waardoor hun opdrachtgevers hun eindproducten efficiënt kunnen 
verwerken. Hierdoor worden kosten bespaard en dat stellen hun 

opdrachtgevers zeer op prijs! 
De basis voor hun productie is een uitgekiende 
planning. Samen met een efficiënte fabrieksindeling 
en verregaande automatisering kunnen zij grote en 
kleine partijen, maar ook individueel maatwerk 
probleemloos verwerken. 

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



 

 

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. 

 
 
Ulfts Mannenkoor samen met het Golden Gate Quartet in ‘de Smeltkroes’ in Ulfts 
 
 
 

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

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 


