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EVEN IN HERINNERING ROEPEN…..!! 
Per 26 juni 2021 geldt een vernieuwd protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector van 
Koornetwerk Nederland. Het advies om niet samen te zingen, is ingetrokken. Voor zowel locaties 
binnen als buiten geldt geen maximale groepsgrootte meer, maar wel dat mensen 1,5 meter afstand 
moeten houden. De maximale groepsgrootte is dus afhankelijk van de beschikbare ruimte om 
onderling 1,5 meter afstand te kunnen houden. Ook de mondkapjesplicht voor publieke 
binnenruimtes geldt niet meer als de 1,5 meter aangehouden kan worden. In ons huidige 
‘repetitielokaal’, de SSP-hal, kunnen we dus voorlopig goed uit de voeten. Maar er zijn nog wel een 
aantal algemene richtlijnen waar u zich aan moet houden. Die gelden ook als u volledig gevaccineerd 
bent, vooral om te voorkomen dat u wellicht andere besmet.  

Volg verder steeds de algemene richtlijnen op. De belangrijkste zijn:  

• Houdt in het ‘dagelijkse verkeer’ 1,5 meter afstand tot elkaar 
• Was de handen vaak en goed 
• Schud geen handen 
• Hoest of nies in de elleboog 
• Raak het gezicht zo min mogelijk aan 
• Blijf thuis bij een vermoeden van corona- gerelateerde gezondheidsklachten.  

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING/LADIES NIGHT/ FEESTAVOND 
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd: op dinsdag 13 juli 2021 sluit het Ulfts Mannenkoor het 
Coronajaar 2020/2021 af met de (uitgestelde) Algemene Ledenvergadering. Dat doen we door de 
Algemene Ledenvergadering, de Ladies Night én de Feestmiddag dit keer te combineren op één en 
dezelfde dag. 
Om 16.00 uur – inloop vanaf 15.45 uur – zijn alle zangers en leden van harte welkom in de 
Theaterzaal van de DRU-Cultuurfabriek. De partners worden op hetzelfde moment in en bij het 
Ouhrlokaal verwacht. Direct na de Algemene Ledenvergadering ontmoeten beide groepen elkaar in 
het Ouhrlokaal. Samen eten we dan wat en gaat het diner geruisloos over in de feestavond. We 
huldigen een aantal jubilarissen, waarna de rest van de avond in het teken zal staan van het elkaar 
(opnieuw) ontmoeten. 
 

VOORAF AANMELDEN BIJ HET SECRETARIAAT 
U bent van harte welkom op de algemene ledenvergadering of de Ladies Night en uiteraard bij de 
feestmiddag/avond. Wel vragen we u om UITERLIJK DINSDAG 6 JULI 2021 aan te geven of u komt 
en/of meedoet. U kunt ook aangeven of u alleen of met een partner komt. Op deze manier kunnen 
wij de juiste aantallen reserveren en hebben we zicht op het aantal maaltijden. Aanmelden kan 
mondeling bij Bert Renting, per mail secretariaat@ulftsmannenkoor.nl of telefonisch 06 – 53 81 87 
93.  We verwelkomen u natuurlijk graag! 
 
Ton Menke [voorzitter] 



 
 
 
 

Concerten en aktiviteiten UMK 2021 
Dins. 
13.07  

Algemene Ledenvergadering Aanvang 16:00 uur 

LET OP AANVANGSTIJDSTIP!!!   

Nadere mededelingen volgen via speciale editie 
nieuwsbrief 

  

   

   

Zon. 
10.10 

Russisch concert – Stadttheater Emmerich aanvang 18:00 uur 

i.s.m. Balalaika-orkest “Troika” aanwezig  

 inzingen  

 opbouw  

   

Vrij. 
29.10 

Russischconcert – Bedburg-Hau aanvang :00 uur 

St. Markus Kerk aanwezig  
 inzingen  

 opbouw  

   

Zon. 
12.12 

Kerstconcert – Stadttheater Emmerich aanvang 20:00 uur 

i.s.m. blaasensemble aanwezig  

 inzingen  

 opbouw  

   

Zon. 
19.12 

Kerstconcert - Petrus & Pauluskerk, Ulft aanvang 16:30 uur 

i.s.m. Harmonie Ulft en zangeres aanwezig  
 inzingen  

 opbouw  

   

2022 
Vrij. 
29.04 

Russischconcert – Bedburg-Hau aanvang 19:00 uur 

St. Markus Kerk aanwezig  
 inzingen  

 opbouw  

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Door: Marlies van Hal 
 
Wi-j gaon wieder met de feestaovend van het UMK , November 2008 
 
Heintje Davids het twintig keer afscheid genommen 
Nao völ gedram en gezanik bun’k nog un keer teruggekommen 
En daorum  stao ik now hier weer 
um jullie net as de veurige keer 
te vertellen wat ik zoal heb geheurd 
en watter sinds un jaor met ut koor is gebeurd 
 
8 November 2008 was de feestaovend georganiseerd 
Liefst 8 jubilarissen wieren geëerd 
Jan was wat betreft ut huldigen weer de sigaar 
want veurzitter Wil was ook jubilaar 
 
Jan riep de dames op, um derveur te knokken 
um jonge leden naor ut koor te lokken 
Marijke van Plorren-Frans het spontaan gezegd 
ik heb mien leggings al uut de kast gelegd 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Herman Mulder en Theo Reyntjes zongen zoetgevooisd 
“perhaps love”, as de golden boys 
Daornao hebben wi-j van de Strangzangers genoten 
die hebben de optredens afgesloten 
 
Un bejaorde zanger uut Stokkum stortte zich in ut feestgewoel 
en toen wier ut un dolle boel 
Nao twee campari’s wasse niet meer zo stabiel 
waordeur hi-j plat ter aarde viel 
 
Plorren-Frans en Wim Nijland hebben um naor huus gebracht 
in un comfortabele stoel geïnstalleerd veur de nacht 
Daor hette amper ingezaeten 
toen mosse al efkes nao gaon maeten 
 
De andere margen bun Wim en Jan 
naor Stokkum gereien, ze gauw as ut kan 
Daor hebben ze de patiënt in desolate toestand aangetroffen 
In jägerondergoed en op sloffen 
 



Hi-j wist nietèns hoe offe thuus was gekommen 
dacht, datte zin eigen auto met had genommen 
Was stomverbaasd, dat den niet in de garage stond 
terwijl zich den nog steeds in Ulft bevond 
 
Toen wier ut echt gecompliceerd 
want hi-j was vergaeten, waor de auto stond geparkeerd 
Wim en Jan hebben de autoslöttels met genommen 
en bun in Ulft aan ut zuuken gekommen 
 
Ze vonden op de Blenk un auto den der op leek 
ze morrelden aan ut slot, maor helaas, wat bleek 
hi-j lèk der alleen maor op, maor ut was niet de goeie 
veur ut eigeste geld, geet de politie der zich met bemoeien 
 
Uuteindeluk hebben ze de limousine gevonden 
zodat ze um naor Stokkum terugbrengen konden 
Ut was der maor één, en ik nuum ook gin naam 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Dempsey rei met de scootmobiel deur de zaal 
in plaats van te remmen, gaffe gas, dat wier fataal 
As un ongeleid projectiel, wiere naor un taofel gezonden 
waorop un hoop volle glazen en flessen stonden 
 
Ut was un slagveld, de ravage was groot 
de kapper kreeg Jägermeister en rooie wien op zien schoot 
In un fractie van un seconde was ut gebeurd 
en zin gaele jeske was inèns rood gekleurd 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
16 November mos ut koor in Groenlo optraejen 
Jan ter Horst is der ook naor toe gerejen 
Nao de pauze mosten ze zingen in kozakkenpak 
Jan had toen un klein ongemak 
 
Hi-j had alleen de laerzen in de tas gedaon 
waordeur hi-j niet op de bühne kon staon 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Hein Raymanns was daor efkes van de kaok  
den zat op un stoel, waor un spieker uut staok 
Pien aan de billen, en de boks gescheurd 
gelukkig is der niet meer gebeurd 
 
Zoiets is Hans van de Weyer ook al es aoverkommen 
den is toen amper aan castratie ontkommen 
Dat wazzen der twee en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 



30 November Vriendenkringconcert en presentatie van de neje Kerst CD 
Brameth Brass en de Nachtegalen deien ook mee 
Maor umdat der nogal wat fout was gelopen 
konden wi-j de CD’s nog niet verkopen 
 
Dat kwam ut koor zeer ongelegen 
Veur de leu-j, die de eerste CD aangebaojen kregen 
was dat ook niet zo plezant 
die hielden un lög deuske in de hand 
Waor ut aan lag, dat geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Ut kerstconcert in Ulft was un groot succes 
völ mensen bunt der naor toe gewès 
Umdat un hoop leu-j lang buuten in de r-j mosten staon 
was ut bestuur met de pastoor un deal aangegaon 
 
Wie slecht ter been was, of van wied mos kommen 
hèt in de huuskamer van de pastoor zolang plaats genommen 
Piet Engelen vroeg, wie zitten daor dan 
alleen maor vrouwen, en gin enkele man 
 
Dan zie-j mien daor niet, ik bun der niet bi-j 
dan stao ik nog liever lang in de ri-j 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Op de jaorvergadering het André afscheid van ut bestuur genommen 
Wim Gijtenbeek is der as bestuurslid bi-j gekommen 
De vergaderingen met André wazzen nooit saai 
de discussies wazzen fel, soms met völ lawaai 
 
Un harde werker in ut bestuur 
Den zin mening verdedigde met vuur 
Ut was der maor één, en ik nuum graag zin naam 
den schoen past ow, André, dus trek um maor aan 
 
Volgende waek gaon wi-j wieder met de jaorvergadering van 2009 
 
 

 

 

 



 
 
Door: Herman Nijhof 
 
Zaterdag 19 juni kregen we van een oudere vriendin een klassiek boek. “Het vogelboekje“ 
geschreven door dr. Jac. P. Thijsse (1865-1945). Eerste uitgave 1912 en de laatste uitgave in 1965. In 
het voorwoord wordt uitgelegd dat Thijssen in zijn tijd ook al spreekt over de oorzaken van de 
achteruitgang van de vogelstand. In 1965 komen er nog andere oorzaken bij. Grote 
cultuurtechnische verbeteringen (ruilverkavelingen), toename van het gemotoriseerde verkeer, 
geweldige uitbreiding van recreatiemogelijkheden (bermtoerisme) en het toenemende gebruik van 
chemische middelen bij de bestrijding van ziekten en onkruiden (DDT) in de land- en tuinbouw. Deze 
factoren speelden voor 1944 nog geen rol. Aan bijna het einde van dit boekje lees ik met heimwee 
over gorzen. De geelgors en de ortolaan. Volgens dit boekje komt de geelgors in het hele land voor, 
in de kleipolder en veenderijen als op de zandgrond, in naaldbossen en in graanvelden. De kop is geel 
met bruin, groene wangen en verder muskleurig. Nestelt op de grond.  
 

 
De Geelgors 
 
Ze zingen van maart tot in september. De ortolaan is een zomervogel. April tot oktober. Nestelt ook 
op de grond. Zoek deze vogels maar eens op in het pas gekregen postcodeloterij-boek. Ik ben er 
helemaal voor naar voormalig Oost-Duitsland gereden naar de plaats Gorleben. En af en toe zie je ze 
nog bij het Haaksbergerveen. 
 
Ook lees ik over de wielewaal. Het mannetje is prachtig geel met zwarte vleugels. Een zomervogel. 



Hierover wordt verteld dat de wielewaal vrij algemeen voorkomt waar bomen en struiken staan. 
Zelfs in stadstuinen. Ze voeden zich met grote, harige rupsen en kleine motjes, de vogelkersmot en 
de appelmot (beiden motten beschermen zich in een spinsel). In de zomer eten ze graag bessen. 
Ze vlechten in een takvork een kunstig nest. Misschien heb ik deze vogel twee keer gezien! 
Van de vogels is in Nederland de kwaliteit en de kwantiteit met ongeveer 70 tot 80 % afgenomen. 
 

 
Wielewaal 
 
Deze maand kreeg ik het blad van Natuurmonumenten “Puur Natuur”. Men vraagt om actie, samen 
een thuis voor de insecten. De afgelopen dertig jaar is meer dan 75 % van de insecten verdwenen. 
Insecten leven ook in parken, langs sloten en in groenstroken langs de weg. Gemeentes, wordt 
alstublieft insectvriendelijker. Maai minder en maai in stroken. De planten kunnen bloeien en dat 
geeft de insecten voedsel en schuilplekken, de rupsen kunnen verpoppen en uitgroeien tot een 
vlinder. Ga naar nm.nl/petitie.  
 
In Gelderland voldoet maar 25% van de bermen aan deze wens. En burger: maak je eigen berm niet 
“glad”,schaf het “netheidssyndroom” af. En als je rondfiets of wandelt, verbaas je dan eens over de 
verscheidenheid, hoogte en kleuren van het gras en klaver. Hier zetten veel vlinders hun eitjes op af, 
zoals het icarusblauwtje of hooibeestje. Grassoorten zijn bijvoorbeeld gladde witbol, dat me doet 
denken aan een ouderwetse pyjama gestreept wit en roze. Kweek, dat ik vroeger zorgvuldig als lange 
wortel veters uit de groentetuin haalde. Witte kleine klaver kent iedereen wel. Rode klaver en 
bastaard klaver. En let op eens op de verschillende libellen en juffers die boven poelen, vijvers en 
sloten vliegen. Tel eens hoeveel kleuren je ziet. 
 
Zo genoten we woensdag 16 juni 2021 van een prachtig natuurverschijnsel. Samen liepen we door 
een beukenlaan en we dachten beiden: “Wat is dat pluizige spul dat hier op de grond ligt?”. Even 
verder zagen we het boven het weiland “sneeuwen”. Toen ging er een lichtje branden. Tegen de 
wind in staan daar hoge populieren en zij verspreiden hun kleine zaadjes met behulp van pluisjes.  
 



 
Pluis van Populieren 
Let op! Binnenkort gaat de linde bloeien. Ga er eens onder staan en geniet van het gezoem van de 
bijen en hommels en tel eens hoeveel verschillende soorten je kunt onderscheiden. En dan komt het 
natuurwonder van de vliegende mieren nog; prachtig!  
 
Ooit hebben we op het eiland Rügen in de Oostzee het verschijnsel meegemaakt van 
‘Hochseitsmucken’ en tegelijkertijd het “bloeien” van de dennen, geel stuifmeel. We dachten dat we 
lek gestoken zouden worden door deze vreemde muggen, maar nee, we konden gewoon door de 
grote zwenkende wolken lopen. Net zoals grote groepen spreeuwen ’s avonds samen vliegen en 
wonderbaarlijk plotseling van koers veranderen. 
 
Dinsdag 15 juni zongen we uit onze gezamenlijke herinnering uit volle borst het lied “U boj“ dat 
dirigent Christo voor ons uit het Slavisch vertaalde in “Vecht, vecht”. De tekst van dit heldhaftige lied 
werd geschreven door Franjo Markovic en op muziek gezet door Ivan Zajc, die er later een opera van 
maakte: Opera Nikola Subic Zrinski (1876). Een mannenkoor zingt dit lied. Nikola IV Zrinski was de 
ban/graaf van Kroatië en legerkapitein (dusman) van een gezamenlijk leger van Kroatische en 
Hongaarse troepen. Zoals eerder in 1529 probeerde de Turken van het Ottomaanse keizerrijk de stad 
Wenen weer te veroveren op de Habsburgers. In 1566 hield Zrinski met zijn troepen in de slag bij 
Szigetvar van 5 augustus tot 8 september stand tegen een geweldige overmacht. Er sneuvelen 20.000 
Turken en 23.00 Zrinki’s mannen. De laatste dagen stierven alle Kroaten en Hongaren, 600. Dat 
moment zingen we. Sultan Suleiman, de Prachtige, die dacht de keizer van het ooit machtige 
Romeinse Keizerrijk te kunnen worden, overleed ten gevolge van dit gevecht (1520-1566). Zrinki en 
zijn mannen voorkwamen dat Wenen werd bereikt. Anders waren we hier mohammedanen 
geworden, in plaats van katholieken. Toch moest men tribuut aan de Ottomanen betalen 30.000 
gulden per jaar, en Moldavië en Walachije afstaan. Besef ook dat in christelijk katholiek Europa het 
protestantisme in opkomst was. 



 
 
Een ander interessant verhaal is de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. Waarom weet ik niet, maar 
Tsjechische en Slowaakse soldaten waren in Siberië terecht gekomen. Zij werden met een 
Amerikaans troepenschip opgehaald. Helaas kreeg dit schip averij en moest een aantal maanden in 
Kobe, Japan verblijven. De soldaten kenden het lied “U boj” uit de opera en zongen dit graag. Het 
oudste Japanse mannenkoor (1899) van de Kwansel Gakuin-universiteit leerde dit lied in het 
oorspronkelijke Kroatisch te zingen. Nu eindigt dit mannenkoor elke uitvoering met dit lied. 



Google maar eens, oude mannen met blauwe hemden en een witte manchetten. En een enkele man 
met de handen vasthoudend om bibberen te voorkomen. Iets verder treedt een jong koor met witte 
jassen op, uit volle borst zingend. 
 
Bronnen:  
Het vogelboekje: Dr. Jac. P. Thijsse 
PUUR natuur: Natuurmonumenten 
Vertaling: Christo 
Google:  U Boj 
 
 


