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Een nieuw lid vertelt….. 
“Het was een van de beste besluiten die ik ooit heb genomen. Een kennis wees me erop: ze hadden 
nog mannen nodig bij zijn koor, vooral tenoren (de hoger zingende types). Als hij een koorlid binnen 
zou halen, zou hij daar een slagroomtaart voor krijgen. Goede deal, leek me, en ik gunde hem die 
taart. Op een dinsdagavond meldde ik me bij het Ulfts Mannenkoor in de SSP-hal op het DRU-
Industriepark in Ulft. Het culturele centrum van de gemeente. Dat ik geen geweldige zanger was, 
maakte niet uit. De filosofie van het Ulfts Mannenkoor, in 1956 opgericht door een aantal fanatieke 
zangers, was dat iedereen mee moest kunnen doen, omdat iedereen koormuziek moest leren 
kennen. De onervaren zangers konden zich aan de betere optrekken, of zich achter hen verschuilen. 
Het was ook nog eens gezellig. Natuurlijk ging ik erbij! 
 
Jaarlijks zijn er zo’n tien concerten. Rond Kerstmis is het aanpoten en worden de noten erin 
gestampt. Zo zing ik als nietige amateur toch mooi in de Dom in Keulen. Pas nu zie ik in hoe bijzonder 
het is. Een diversere club dan het Ulfts Mannenkoor is er niet. Alle beroepen en gezindten zijn wel 
zo’n beetje vertegenwoordigd; de achtergrond van de leden varieert van kapper en technisch 
tekenaar tot rijksambtenaar. Het Russische repertoire blijkt nog steeds een allesbinder. Nog vaak als 
ik door de gemeente fiets, dringt zich plotseling een Russische melodie aan me op”. 
 

Wordt ook lid! 
Muziek zelf uitvoeren is de beste manier om muziek te leren kennen. Gelukkig hebben we in 
Nederland veel amateurkoren, voor elk genre en voor elk niveau: voor corona zongen er in 
Nederland een miljoen mensen in koorverband. Ik heb het afgelopen jaar veel aan die koren gedacht 
die niet of alleen onder voorwaarden en met kunstgrepen (Zoom) mochten zingen. Iets met 
verhoogd besmettingsrisico en, helaas, een paar flinke corona-uitbraken, ook bij professionele koren. 
Sinds 26 juni is zingen in koren weer toegestaan, mits op anderhalve meter. Maar het is de vraag wat 
de gevolgen zijn van vijftien maanden min-of-meer-stilstand. En durven de zangers nog? Nou die van 
het Ulfts Mannenkoor wel (weer).  
Zeker tegen leden van koren die gestopt zijn en tegen jongeren zou ik zeggen: ga (weer) bij een koor. 
Ga bij het Ulfts Mannenkoor of een club die erop lijkt. Goede kans dat je er beste vrienden aan over 
houdt en muziek die altijd bij je blijft. 
 
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 jaorvergadering van 2009……. 
 
Jan het ut MAC-verslag van Ton Geerts veurgelaezen 
wegens umstandigheden kon den der niet waezen 
Hi-j glo-j met de fiets uut deur ut gladde weer 
en viel toen plat ter aarde neer 
 
Ut emaille deraf en un blauw oog 
in ut gezich alle kleuren van de raegenboog 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Hennie Ketelaar wol graag met un bruun kleurtje pronken 
is onder de zonnebank in diepe slaop gezonken 
De schakelaar op de maximale stand 
toen-e wakker wier, stonne hos in brand 
 
De vellen van ut gezicht, op de buuk alarmfase dri-j 
de rest lek ook niet meer zo ni-j. 
Ut vel was nergens meer goed glad 
ik mag haopen, datte un onderboks aan had 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
In Meert had Jan un vergadering in Megchelen in zin agenda staon 
ze wollen  der sportief met de fiets hen gaon 
Um negen uur ‘s marges stakke net un breudje achter de kiezen 
toen Frans en Peter veur ons raam naor hun horloges deien wiezen 
 
Ut bleek, dat Jan zich un uurke  had vergist 
zonder ontbijt hette zin fiets gegrist 
Alleen met un slok thee isse op pad gegaon 
en de rest van ut aeten is blieven staon 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
30 April mos zin familie, Willem Menke naor de Ettens kerk hen lokken 
toen zin naam daor viel, isse zich wild geschrokken 
De burgemeester zei, dat ut de Koningin dei behagen 
toen begon bi-j Willie inèns iets te dagen 
 



Hi-j wier terecht onderscheiden, den bezige bij 
der is gin koor in de umtrek of hi-j is derbi-j 
Toen-e zich nao kerkkoor, Klaeverblaedje, UMK, Strangzangers, ook nog bi-j de  
Görgelpiepen opgaf 
Vroeg Doortje bezörgd, in welke kroeg spölt zich dit dan weer af 
 
Der wazzen concerten in Schalkwijk, Lobith, de jubilerende Debbeshoek en Terborg 
Daor was un Festival georganiseerd met völ zorg 
Elf mannenkoren deien daoraan met 
En de jury het ut Ulfts Mannenkoor in ut zonnetje gezet 
 
In ut rapport stond: Een indrukwekkende prestatie 
Het koor zingt voortvarend en straalt in de presentatie 
De inspirerende dirigent heeft het koor goed in de hand 
De koorklank is helder en transparant 
 
Voortreffelijk was de musicalmuziek 
De fantastische sopraan brengt de emotie over naar het publiek 
Het koor zingt schitterend allround 
kwam prachtig over in koorklank, intonatie, dictie, dynamiek en musicalsound 
Dat zun uutspraoken, waor i-j bli-j met mag zun 
ik bun trots, um erelid van jullie te bun 
 
Met de Aovendvierdaagse was UMK heel wat mans 
ze liepen weer onder leiding van Plorren-Frans 
En hebben veur ut derde jaor achter mekaar 
de eerste prijs gehaald, gin sinecure voorwaar 
Ut was un hele groep, en ik nuum graag hun naam 
Wie de wandelschoen past, die trekke hem aan 
 
Wi-j kwamen veur ons repetitiebezoek 
vier jaor met plezier naor de Debbeshoek 
In September hebben wi-j proefgedraeijd op un ni-je plek 
De DRU-fabriek wudt waarschijnlijk onze ni-je stek 
 
Ut stuk “An age of Kings” repeteerde ut koor lange tied 
En völ zangers hadden hierop kritiek 
Maor toen ut stuk in Arnhem opgevoerd wier 
met de Brassband Gelderland vol zwier 
 
samen met un Mezzo-sopraan as soliste 
en begeleid deur un kundige harpiste 
was ut meteen un geweldig succes 
Ik bun bli-j, dak de andere dag in Ulft derbi-j bun gewès 
Staonde ovaties en van alle kanten goeie kritiek 
dit was un muzikaal hoogstandje veur un dankbaar publiek 
 
15 September wier Herman Mulder verrast 
De burgemeester was op de repetitie te gast 
Den ging Herman in de orde van Oranje Nassau benoemen 
un lintje veur Herman en veur Riet de bloemen 
 



Aover zin inzet op alle fronten de loftrompet 
Herman wier terecht in ut zonnetje gezet 
Secretaris, veurzitter, tweede dirigent 
concertmeester, solist, a-j um neudig heb, isse present 
Ut is der maor één, en ik nuum graag zin naam 
Herman, den schoen past ow dus trek hem maor aan 
 
22 September is der un openbare repetitie in Stökkem gepland 
Bennie Römer het zich de benen uut ut gat gerend 
Zin vrouw Veri hèt ook eur best gedaon 
dat de Stökkemse keerls naor Ulft zullen gaon 
Uuteindeluk het deze jacht 
twee ni-je zangers opgebracht 
 
End September vergadering op één van de laatste zomerse dagen 
iedereen was der, alleen Peter was niet op kommen dagen 
Wil Rothuuzen het maor naor Helma gebeld 
waorop die aan Wil het verteld 
 
Peter is met zoon Tom naor de Sillevoldse kermis, en helaas sindsdien 
heb ik Peter niet meer gezien 
Un hötje later is Helma ut dorp ingegaon 
en zag Tom alleen op de kermis staon 
 
Den zei, i-j kunt hier alles wel af gaon stropen 
maor papa is al uren geleien naor huus gelopen 
Wat was der now precies gebeurd 
Peter was muu-j en goed gehumeurd 
 
eindeluk  bi-j zin huus aangekommen 
ziet, dat Helma in de tuin ligt te zonnen 
Hi-j was goochem, het gin slapende hund wakker gemaakt 
is ut bed ingekraopen en in slaop geraakt 
 
Helma het nog geprobeerd, um hem naor  de vergadering te praoten 
Ze het ut maor opgegeven en um liggen gelaoten 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
18 Oktober, laaatste kennismakingsdag op de DRU-fabriek 
un mega-koor zingt daor gezamenluk muziek 
Vier gemeenteluke koren zongen prachtig as één koor 
Ut was un genoot veur oog en oor 
 
De belangstelling was groot, ut publiek kwam en masse 
zodat der un tweede optreden neudig was 
Één ding mot mien wel van ut hart 
De kleding van ons was wel heel apart 
 
Un open smokinghemd met de hele kluit 
lek as un vlag op un modderschuit 
Wie dat verzonnen het, ut geet mien niks aan 



maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
25 Oktober hadden wi-j un feest in ut verschiet 
zilveren jubileum  van dirigent Piet 
Piet wier met toespraken, un lied en un cadeau beloond 
en ut geheel wier met un prachtig concert bekroond 
 
De grote zaal in de DRU-Fabriek was mudvol 
Ut publiek ging bi-jkans uut zin bol 
Un prachtig repertoire, mooie solo’s van Roos 
ontroering bi-j kleinzoon Luca met zin cadeau in un doos 
 
Ut was echt un concert met völ allure 
van mien had ut nog uren maggen duren 
Aover Piet kon i-j in elke krant lezen 
hoe datte deur iedereen wier geprezen 
 
Volgende waek gaon wi-j wieder met Piet zin jubileum……. 
 

 
 
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. 
 

 
2018 Ulfts Mannenkoor in de nieuwe ‘bedrijfskleding’, met nieuwe Ladyspeaker en nieuwe dirigent 



 
 
Door: Ton Smilde 
 

Een paar bijzonder vogels 
 
Putter of distelvink 
Op een zondag in de Oostvaardersplassen heb ik voor het eerst een putter op de foto gekregen. 
De putter of distelvink is een zangvogel uit de familie der vinkachtigen. Het oorspronkelijke 
verspreidingsgebied van de putter beslaat een groot deel van Europa, delen van Noord-Afrika en het 
westen van Azië. Daarbuiten is de putter geïntroduceerd in Australië, Nieuw-Zeeland, Noord- en 
Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. 
 

 
 
De putter is een relatief slanke vink met een kenmerkende koptekening. Zijn rode gezicht is omlijst 
met een brede witte band, terwijl het achterhoofd zwart is. Over de zwarte vleugels loopt in de 
lengte een brede gele band. Verder is het verenkleed lichtbruin op de rug en de flanken, wit op de 
onderzijde en zwart op de staart. 
 



 
 
Blauwborst 
De blauwborst is een zangvogel uit de onderfamilie tapuiten en lid van hetzelfde geslacht als de 
nachtegaal. Ook de zang doet sterk denken aan die van de nachtegaal. 
 

 
In het voorjaar heeft het mannetje een helderblauwe keel en borst, afgezet met een zwarte en 
roodbruine band. 's Winters vervaagt de blauwe kleur enigszins. De blauwborst meet van kop tot 
puntje van de staart circa 14 centimeter. Zijn voedsel bestaat hoofdzakelijk uit insecten, in de 
nazomer eet hij ook wel bessen. Het is een snelle vlieger, die meestal verborgen leeft in de vegetatie. 
Het broedgebied ligt in noordelijk Europa.  



 

 
 
De blauwborst is een stuk minder bekend dan de roodborst die tot dezelfde onderfamilie behoort. 
De soort broedt in moeilijk toegankelijk gebied en trekt 's winters weg. De blauwborst was tussen ca. 
1900 en 1970 in Nederland en Vlaanderen een geleidelijk in aantal afnemende vogelsoort die 
broedde in kleine veenmoerassen, in broekbossen langs beken en in grienden. Deze biotopen 
werden steeds zeldzamer door drooglegging en herverkaveling. Na 1970 kwam er een kentering.  
 

 
 
Door afsluiting van het Haringvliet ontstonden verruigde, natte wilgenbossen in de Biesbosch. Ook in 
Flevoland ontstonden grote moerassige natuurgebieden. In het rivierengebied werd de situatie voor 
de vogel gunstiger als gevolg van de ideeën van Plan Ooievaar die vorm kregen bij het uitvoeren van 
projecten in het kader van Ruimte voor de rivier. Dit alles leidde ertoe dat de aanwezigheid van de 
blauwborst tussen ca. 1975 en 2000 spectaculair toenam. In het jaar 2000 werd het aantal 
broedparen geschat op ca. 10.000 



Witte kwikstaart 
De witte kwikstaart (Motacilla alba) is een zangvogel uit de familie van de kwikstaarten en piepers. 
De soort komt in vrijwel heel Eurazië voor, waarbij een deel van de populatie standvogel is en een 
deel naar het zuiden trekt. 
 

 
 
De witte kwikstaart is 16,5 tot 19 cm lang (inclusief staart). Het is een slanke vogel met smalle, zwart-
witte staart die hij voortdurend op en neer beweegt. Een volwassen mannetje heeft een kenmerkend 
zwart-wit patroon op de kop. De streek rond het oog is wit, de kopkap en het borststuk zijn zwart. De 
meest voorkomende ondersoort heeft een grijze rug. Een ondersoort die op de Britse eilanden 
broedt heeft een zwarte rug en heet rouwkwikstaart. 
In Nederland en België is het een talrijke tot zeer talrijke broedvogel van halfopen 
cultuurlandschappen met wat water in de buurt. 
 

 
 



 

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  
 
 

 
 
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 


