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Welkomstwoord jaarvergadering 13 juli 2021 
 
“De afgelopen periode was in alle opzichten weer een hele bijzondere. Ik heb bij het Ulfts 
Mannenkoor nog niet anders meegemaakt. Ik ben in ieder geval blij dat het gelukt is deze algemene 
ledenvergadering fysiek te houden. Dat wilden we als bestuur hoe dan ook. Want digitaal vergaderen 
lukt ons niet; zonder ellenlange pauzes, technische storingen, moeizame gesprekken en andere 
gekke fratsen. We zijn nu ook allemaal grotendeels gevaccineerd en mogen weer met een grote(re) 
groep bij elkaar zijn. Daarom heeft het bestuur ook besloten, zowel de Jaarvergadering, de 
Feestmiddag als de Ladies Night te combineren in een grote ‘manifestatie’. Met andere woorden, 
vandaag vergaderen we, huldigen we, feesten we en ontmoeten we elkaar in een en dezelfde 
bijeenkomst.  
 
We hebben lang gewacht op dit moment. Op het moment dat we weer ‘gewoon’ kunnen samen 
kunnen komen en met elkaar, uit volle borst, kunnen zingen. Maar ook weer de zinnen kunnen 
verzetten, bijkletsen met een collega-zanger die je al zolang niet gezien of gesproken hebt. Het is 
vandaag 66 weken geleden dat alles anders werd. Gebeurt dit nou echt?? Dat hebben velen van ons 
zich het afgelopen tijd een paar keer afgevraagd. De één zal de afgelopen 66 weken zo snel mogelijk 
achter zich willen laten. Voor de ander was een periode vol creativiteit, nieuwe ideeën en kansen. 
Voor de meesten van ons was de impact van COVID-19 sterk voelbaar. Het is hoe dan ook een 
periode geworden die we met elkaar niet snel zullen vergeten. Het jaar 2020 begon nog met mooie 
vooruitzichten en leuke plannen. Het liep anders. Er was verdriet om verlies van dierbaren, zorgen 
over werk en inkomen en het gemis van het samen, schouder-aan-schouder zingen.  
 
De afgelopen periode is voor velen een jaar vol onzekerheid en grote tegenslagen geweest. 
Misschien is het voor velen een jaar geworden dat we snel wíllen vergeten. Maar dan doen we er 
toch ook weer geen recht aan. Want er waren ook positieve dingen. Er werden huwelijken gesloten, 
baby’s geboren en huizen gekocht. Maar ook de saamhorigheid, zeker in het begin, was groter dan 
ooit. Meer dan ooit zagen we bijvoorbeeld de veerkracht van onze leden. Wij hebben een vereniging 
gezien met een enorme inventiviteit en passie. Dat geldt voor zowel de doorzingers als de 
thuisblijvers. Daar kunnen we met elkaar trots op zijn en die goede dingen kunnen we meenemen 
naar de toekomst. Als ikzelf zo op deze periode terugkijk dan was het vooral een bizarre tijd. Tien 
dagen in het ziekenhuis, terwijl ik er nog nooit ingelegen had. Op het randje maar ook veel geluk 
gehad. Persoonlijk was het overlijden van mijn moeder een dieptepunt, maar tegelijkertijd was de 
geboorte van onze kleindochter, Lieze-Doortje, voor mijn vrouw Annemieke en mij weer een 
hoogtepunt. Op het werk en in de gemeenteraad ging het ineens ook anders. Veel thuiswerken, 
beeldbellen en digitale raadsvergaderingen.  
 
Voor het Ulfts Mannenkoor konden heel veel activiteiten en concerten, waar we elkaar normaliter 
ontmoeten, niet doorgaan. De gezamenlijke herdenking op 4 mei, de viering van 75 jaar bevrijding, 
de kermissen, de kerstconcerten…. Het was beter om het allemaal niet te doen. U zult in uw eigen 
omgeving ook hebben ervaren dat bijvoorbeeld jubilea niet konden worden gevierd of uw plannen 
moesten wijzigen. Wat COVID-19 ons in ieder geval heeft geleerd is, dat vrijheid niet vanzelfsprekend 
is en dat we elkaar nodig hebben. Door Corona zagen we onze kwetsbaarheid en leerden we dat we 



niet over alles in het leven de baas kunnen zijn. Alles wat we hadden gepland werd onderbroken en 
moest anders. We leerden snel schakelen en ons openstellen voor verandering, ook al ging het niet 
altijd van een leien dakje. Corona heeft ons geleerd wat wendbaarheid betekent en oplevert. 
 
De harde lockdown raakt ook veel ondernemers en leden van onze Vriendenkring. Sommigen zitten 
gevangen in een situatie die maar voortduurt, hebben misschien te kampen met schulden en veel 
stress als gevolg van de coronacrisis. Natuurlijk zijn er ook lichtpuntjes, is er veerkracht en wordt er 
gekeken naar een andere manier van ondernemen. Er borrelen nieuwe ideeën op en de mouwen 
worden opgestroopt! De vraag is ook hoe de verschillende koren de afgelopen maanden zijn 
doorgekomen? Vele koren hebben het niet gered. De zangers wel, maar veel verenigingen niet. Je 
trekt jaren samen op en in één klap is er niks. Het voelt als een leger dat zichzelf ontbindt aan het 
einde van de oorlog. Iedereen gaat naar zijn eigen huis, pakt zijn eigen leven op en dat wat je 
samenbond is weg. Dat mis je. Geen repetities, geen uitvoeringen, geen inkomsten: het was ook stil 
bij het Ulfts Mannenkoor. Achter de schermen vroeg het bestuur zich natuurlijk wel af wat we 
moeten doen met betalingen, vergaderingen en concerten. Zo worstelde iedere vereniging met eigen 
problemen. De deuren zijn dicht, maar er komen wel rekeningen binnen en er moeten besluiten 
genomen worden. Moet je de dirigent doorbetalen? Kan de vereniging een vergoeding aanvragen 
voor de vaste lasten, net zoals zzp-ers dat kunnen? En (hoe) moet je nu vergaderen? Kortom: hoe 
bestuur je een vereniging die stilligt? 
 
Het Ulfts Mannenkoor is in ieder geval vrij snel begonnen met digitale repetities om de band aan te 
houden en we brachten vanaf week 1 een nieuwsbrief uit. Dat bleef weliswaar behelpen, maar het 
bleek zinvol en iedereen deed z’n uiterste best. De Nieuwsbrief was bedoeld als tijdelijke nieuwsbrief 
om ‘in deze bijzondere tijd effectief in contact te komen en blijven met leden van het Ulfts 
Mannenkoor en de Vriendenkring’. Maar tegen alle verwachtingen in nu al 66 weken…and still 
counting! Ik wil daarvoor vanaf deze plaats alle bestuursleden, het bestuur van de Vriendenkring, 
medewerkers, schrijvers, fotografen, opmakers en bezorgers enorm bedanken voor hun bijdragen de 
afgelopen 66 weken. Het bleek een geoliede machine, waar de aanlevering van teksten en foto’s en 
de interne logistiek feilloos opging in de wekelijkse digitale en fysieke bezorging. Alles liep op 
rolletjes en het belangrijkste met ‘warme aandacht’.  
 
In de 50ste nieuwsbrief en jubileum-editie heb ik de direct betrokkenen gevraagd, speciaal voor dat 
nummer een persoonlijk verhaal te schrijven. Dat hebben ze allemaal, zonder voorbehoud, gedaan. 
Dat heeft prachtige bijdragen en inkijkjes in het persoonlijke leven van de redactieleden opgeleverd. 
Ton Smilde blijkt zeebenen te hebben, Herman Nijhoff gaf les in het Montessori-onderwijs en Marlies 
schrijft ook liedteksten. Peter Gregoor beschreef de logistiek rondom de wekelijkse nieuwsbrief en 
Ben Terwiel zag de nieuwsbrief als een lichtpuntje aan het eind van de tunnel. Vandaag wil ik al die 
medewerkers aan de nieuwsbrief persoonlijk bedanken voor hun bijdragen. Ton Smilde, Marlies van 
Hal en Herman Nijhof. De vaste columnisten, tekstschrijvers en verhalenvertellers.  
Rene Alofs, Bert Renting en Peter Gregoor de logistieke alleskunners die de digitale en fysieke 
verspreiding van de nieuwsbrief verzorgden. Ben Terwiel voor zijn Vriendenkring-bijdragen aan de 
nieuwsbrief en (sponsor)teksten bij de wekelijkse uitreikingen van de speciale Ulfts Mannenkoor-
pen, prachtig gemaakt door Tonny Frazer. Samen hebben we er een uniek en waardevol project van 
gemaakt. (Boekenbonnen) 
 
Uiteraard wil ik het bestuur van de Vriendenkring van het Ulfts Mannenkoor heel erg bedanken voor 
de onvoorwaardelijke steun die we de afgelopen corona-periode van hen hebben gekregen. Niet 
alleen de financiële steun maar vooral ook de morele heeft ons erg geholpen. De pennen-actie, het 
beschikbaar stellen van de prijzen voor de muziekquiz ter gelegenheid van de 50ste uitgave van de 
Nieuwsbrief, maar ook de financiële bijdrage aan het Ulfts mannenkoor voor 2021. De vriendenkring 
stelt namelijk ook voor 2021 weer een prachtig bedrag ter beschikking. Heel veel dank daarvoor. Er 
klinken overigens ook wel wat zorgen door in de toelichting op het bedrag en een ‘opdracht’ aan het 



bestuur. Namelijk een vernieuwde, informatieve, verfrissende en inspirerende website bouwen. Die 
is overigens niet alleen nodig om nieuwe donateurs te werven en blijvend aan de Vriendenkring te 
binden, maar ook nodig voor de toekomstige, jongere leden van het UKM zelf. 
  
Tenslotte wil ik, niet in de laatste plaats, de leden van ons koor bedanken voor hun 
onvoorwaardelijke steun. In heel Nederland veroorzaakte Corona een ongekende terugval van 
ledenaantallen. Het Ulfts Mannenkoor had de afgelopen 66 weken geen enkele opzegging!! Ook is 
iedereen de contributie blijven afdragen. Een fantastische steun in de rug voor de vereniging en het 
bestuur. Een prestatie van formaat! Daar zijn we u enorm dankbaar voor. Ik wil u daarom een groot 
compliment geven. Al onze leden, partners en vrienden van het Ulfts Mannenkoor. Ik vind dat we het 
samen heel goed hebben gedaan! De gemeenschapszin in het koor, ook in tijden van corona, blijkt 
fantastisch. We pakken onszelf weer op en hervatten de repetities om te doen waar we goed in zijn: 
bijzondere concerten geven en zo mensen met elkaar ‘verbinden’. Dank u wel”. 
 
De afgelopen periode zijn ons geen leden ontvallen. Wel partners van onze zangers. De partners van 
Bert Renting, Wil Rothuizen en Bennie Roes. Ze waren zonder uitzondering belangrijk voor Bert, 
Bennie en Wil maar ze hebben ook veel voor het koor betekend. Daarom wil ik u vragen, om even te 
gaan staan (als het kan) en vragen om een minuut stil te staan bij het overlijden van deze leden en 
alle andere leden –, oud-leden en partners van ons koor die zijn overleden.  
 
Ton Menke [voorzitter] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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”. 
 
Hoi Herman, Toen ik dinsdagavond naar huis ging ontdekte ik op de parkeerplaats van het 
DRU-Industriepark (die met die zilverberken) in de betonnen bakken wespenorchissen. 
Midden in Ulft dus ook orchissen. Helaas schijnt dit soort vanaf 1 januari 2017 niet meer 
beschermd te zijn. 
Ton Menke  

  

 
Wespenorchis 
 
 
 



 
 
 
 

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 ut jubileumconcert van Piet van der Sande op 25 Oktober 2009… 
 
Hans Goudzwaard was den dag vroeg uut de veren 
op de hele DRU zagge nog gin dames of heren 
Toen Jan un uur later binnen kwam 
zei Hans zenuwachtig met völ tam tam 
 
Waor blief i-j toch, jullie hadden der al lang motten staon 
Maor jao, de wintertied was net ingegaon 
Hans had baeter op motten letten 
en zin horloge un uur terug motten zetten 
 
Zo vuulde hi-j zich op de DRU weer helemaol thuus 
Vrogger wasse ‘s marges den eerste en ‘s aoves ut laatst weer naor huus 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Wil, Peter en Jan bunt naor Zwitserland gevlaogen 
ze hadden aover de concertreis nog un paar vraogen 
De Zwitserse veurzitter het ze naor ut hotel in Zürich gereien 
waor ze wollen aoverleggen met beide partijen 
 
Toen ze de bagage naor de kamer brachten 
zat den man beneden in de lounge te wachten 
Wil en Jan zaten ook al un half uur beneden 
alleen Peter zag i-j in gin velden of wegen 
 
Jan is op de vierde verdieping poolshoogte gaon nemmen 
en heurde toen op Peter zin kamer stemmen 
De deur vlaog open, un blonde stoot kump de deur uut gerend 
Jan had meteen de deern van de receptie herkend 
 
Op Jan zin vraogen, wat bu-j toch aan ut doen, het Peter benepen gezegd 
Ik had mien spullen in de safe gelegd 
Toen ik later mien knip en pas der weer uut wol halen 
ging dat ding niet meer los, en dat was balen 
 
Ik heb de receptioniste gebeld 
En heur mien ongemak verteld 
Die is toen met un loper aan de slag gegaon 
en de kluis is now weer open gegaon 



De schijn was tegen um, maor der was niks aan de hand 
zo begon den eersten dag in Zwitserland 
Ut was der maor één en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
De tweede dag bunt ze bi-j de Zwitserse veurzitter aan huus geweest 
Nao un paar borrels wier ut daor groot feest 
Peter hèt zich niet meer kunnen bedwingen 
is van gekkigheid vier Chinese liedjes gaon zingen 
 
De Zwitsers hadden de grootste lol 
a-j mien vraog, solliciteert-e naor un solistenrol 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
De derde dag was alles bespraoken en rond 
ze landden in Düsseldorf veilig aan de grond 
Peter had alleen un trolley as handbagage 
Den mocht dus meteen naor de uutgang met zin pakkage 
 
Wil en Jan der achteraan as kuddedieren zonder verstand 
vergaeten hun bagage op te halen van de lopende band 
Beseffen inèns dat ze terug motten gaon 
Wil kump tussen twee slagbomen shocking klem te staon 
 
Uuteindeluk hebben ze hun koffertje op kunnen halen 
nao un half uur deur alle hallen te dwalen 
Zo is maor weer ens vast kommen te staon 
mannen, i-j kunt ze niet alleen laoten gaon 
 
Zo hebben wi-j un heel jaor teruggeblikt 
Ut was hier en daor wat aangedikt 
Mien verslag was minder lang, dan jullie bunt gewend 
maor ik bun van de waek pas gaon dichten, op ut laatste moment 
En hoe ut volgend jaor geet, dat zal de tied motten leren 
Tot dan ut allerbeste, dames en heren 
 
Hallo beste mensen, daor bun ik toch weer 
um jullie net as de veurige keer 
te vertellen, wat ik zoal heb geheurd 
en wat der sinds un jaor met ons koor is gebeurd 
 
15 November 2009 wieren de jubilarissen in ut zunneke gezet 
De feestmiddag bi-j Jan ter Voert, was je van het 
Jan Ikink, Theo Beyer, Theo Hugen en Herman Hunting wazzen 40 en 25 jaor 
trouw lid van ons Ulfts Mannenkoor 
 
Wim Mulder was vieftig jaor lid van ut Nederlands Zangersverbond 
dat was ut punt, wat ut eerst op de agenda stond 
Mooie woorden van Wil Rothuuzen, de heer de Vries en Ger Marneth 
Ze hebben de vijf jubilarissen geweldig  in ut zunneke gezet 
 



Toen kwam dirigent Piet met un prachtig present 
Hi-j het elk koorlid met twee DVD’s verwend 
met mooie momenten van ut golden jubileumconcert 
wat um in dank afgenomen werd 
Dat was der één, en ik nuum graag zin naam 
Bedankt Piet, trek ow den schoen maor aan 
 
Orkest “Free line” bracht de stemming erin 
iedereen had ut onmundig  naor zien zin 
Marian en Bennie Jansen zongen”The way old friends do” in duet 
toen wazzen de kapper en Herman Mulder aan zet 
 
Die zongen twee opera-aria’s en Henk begeleidde de groep 
Jan ter Voert kwam met hapjes, drankjes, breudjes en soep 
Uut betrouwbare bron heb ik vernommen 
dat Willie Menke op de WC in de problemen is gekommen 
 
Doortje had ut eerst wat boxershorts veur um gekocht 
en Willie het un kwartier wanhopig gezocht 
Toen hette de pisbak maor gelaoten veur wat ut was 
en dei van armoe maor zin plas 
 
in zittende houding op de WC 
Jao un boks zonder gulp, dat vilt ook niet mee 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
In November nog mooie concerten met de Douane Harmonie, Charles Venus en Roos 
Ook “An Age of Kings” in Den Bosch was grandioos 
Charles Jorna rij met eigen auto naor ‘s Hertogenbosch 
Op de terugweg  kreeg-e honger en stopt bi-j Counter Bos 
 
Trekt schieluk de jas uut de auto, het zich un frikandel besteld 
verlus daor zin portefeuille met pas, ri-jbewies en geld 
Dat hette niet èns in de gaten gehad 
de andere margen, wat dacht je wat 
 
Um zeuven uur steet de politie aan zin bed 
en vrug offe niks verloren het 
Ut was der maor één en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Elf December un adventsconcert in de Emmerikse Aldegundiskerk 
un mooie winteraovend en ut koor zong sterk 
Ut publiek is nog enthousiast aan ut klappen 
Coert Broekhuuzen wil al van ut podium stappen 
 
denkt, datte der al is en vilt ongezond 
un halve meter laeger plat op de grond 
De kapper schut onmundig in de lach 
kik niet uut en mik ook un beste slag 
 



Ligt te kreunen met un zere scholder en blauwe plekken 
Het natuurluk in plaats van te kieken weer staon kwekken 
Dat wazzen der twee en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Volgende waek gaon wi-j weer wieder………..nog een keer en dan een paar weken vakantie! 
 
 
 

 
 
Door: Herman Nijhof 
 
We hebben 10 dagen in de buurt van Elburg gestaan met de caravan. Daarna twee weken thuis en 
weer vertrokken naar de omgeving van Onstwedde/Vlagwedde in de zuidoosthoek van Groningen. 
Vervolgens een weekje in Twente bij Enschede aan de zuidkant richting Buurse. Wat ons beiden 
opviel tijdens het wandelen en fietsen: de meeste mensen zijn bezig met een behoorlijke snelheid de 
geplande kilometers af te leggen. Daarbij zien ze weinig van de natuurlijke omgeving. 
Informatiebordjes lezen? Ho maar! Zelf trachtte ik wandelaars te wijzen op bijzondere planten, geen 
interesse. Ze hadden al een aantal meters te ver gelopen, dus dit maar weer inhalen. 
 
Samen met een vriendin, een invaliden-driewieler en zijn vrouw gefietst op de paden van 
fietsknooppuntenroute. Onderweg, op een breed pad werd hij uitgescholden, terwijl Gerard zich al 
jaren inspant om het voor invaliden mogelijk te maken om op het eland Texel ook overal in de natuur 
te kunnen komen. 
 
Terug naar Onstwedde. Hier kampeerden we op een eenvoudige boerencamping, de drie A’s, in het 
gehuchtje Wessinghuizen. Hier komen de Ruiten Aa, de Mussel Aa samen en worden dan de  
Westerwoldse Aa. Een schitterend Natura 2000 gebied, dat beheerd wordt door Natuurmonumenten 
en Staatsbosbeheer. De Aa’s, de beken, mogen hier weer bochten maken, meanderen. In de bloem- 
en schaduwrijke beekdalweiden grazen kuddes lakenvelders. 
 

 
Lakenvelders 



Op de hogere gronden, de essen en af en toe een kampje (eenmans-es) groeien ouderwetse 
gewassen op kleine akkers. Erwten, veldbonen (lijken op tuinbonen), boekweit, gele lupinen, tarwe, 
rogge, gerst en hennep, voor de vezels. Keurig voorzien van een naambordje. Al deze veldgewassen 
zorgen voor een geweldige rijkdom aan insecten, vogels en dieren. En de bodemvruchtbaarheid gaat 
weer vooruit. Twee studenten uit Wageningen waren hier dagen bezig met het inventariseren van 
insecten. Maar strak aan deze natuurgebieden zie je ook enorme grote vlaktes met alleen 
aardappelen, graansoorten of gras. Je zit hier in het voormalige veenkoloniegebied. En gelukkig zijn 
er stukken grond gespaard gebleven. Oppervlaktes zijn rationeel in langwerpige percelen verdeeld. 
Ze worden doorsneden door brede met de hand gegraven kanalen door de tot arbeiders gemaakte 
verveners. Dit was het gebied, het Oldambt, waar tot ongeveer 1970 nog op de communistische 
partij Nederland, CPN, werd gestemd. Leiders waren toen Fré Meis en Marcus Bakker. Of op een 
protestantchristelijke partij, zoals we ontdekten in Onstwedde, waar op zondag echt alle winkels 
dicht zijn. In de dorpen zie naast arbeiderswoningen ook grote statige boerderijen met daaraan vaak 
prachtige villa’s. 
 

 
Familie Ter Borg 
 
Zo’n gebouw straalt rijkdom uit. In de schuur sloeg de herenboer voor de winter zijn gemaaide graan 
op. Op de deel kon het gedorst worden met goedkope mankracht. De knechten en meiden konden 
hier prima in het achterhuis of boven onder kap slapen. De familie Ter Borg (boerderij op de foto) 
heeft alle grond overgemaakt aan de natuur. Heidevelden voor de schapen, beekweiden, bossen en 
akkers. Liggend aan de Ruiten Aa bij Sellingen.  
Het leuke wat we zagen op het Ruiten Aa Kanaal was, dat je met je motorboot, zelf door 
turfvaartsluizen mocht varen. Bij de gemeente Ter Apel krijg je een sleutel op borg en dan maar 
avonturieren. Aanleggen voor de sluis. De bedieningen van de brug, sluitbomen en de sluisdeuren 
eerst goed lezen. Het systeem inwerking zetten. Deed je de sluitbomen aan weerskanten van de 
ophaalbrug niet goed dicht, dan werkte het systeem niet. De schipper en zijn vrouw waren er best 



een tijd mee bezig. En zo voeren ze van Ter Apel naar de kleine vestingstad Bourtange, dat ooit 
midden in een enorm groot veengebied lag langs de grens met Duitsland, dat bijna van noord tot 
zuid in Twente liep. Een natuurlijke grens. Nu ontgonnen, verbrand. Ook nog in Oude Schans 
geweest, dat lijkt op Bourtange.  
Natuurlijke weten jullie van de Slag bij Heiligerlee in 1568, het begin van de Tachtigjarige Oorlog. 
Hier het museum bezocht en daar enthousiast gediscussieerd met een andere bezoeker. Hier is ook 
een (luid)klokkenmuseum. 
 
De week erop zijn we naar Twente gegaan. De “wakels” op de Buurserheide bekeken. Dit zijn de 
jeneverbesstruiken. Op een natte plek zag ik in de verte orchideeën bloeien. Wandelaars gewezen op 
de bijzondere plant die op de vochtige bodem bij het Buursermeertje staan. Opvallend geelbloeiend 
op een lange steel. Beenbreek genoemd, want vroeger dacht men dat op deze plek vooral de 
schapen de botten in de benen zouden breken. Doorwandelen en niets zien! 
 
Op bezoek geweest bij boer Jan in Losser. Hij stond te praten in de stal met een grote boer. Deze had 
een rechtspraak gewonnen tegen de instanties, die bezig zijn hier een Natura 2000 gebied uit te 
breiden. De natuurmensen willen verdroging tegengaan om zo de natuur en kans te geven zich te 
herstellen. Zijn familie boerde hier al vanaf 1230 en hij had aangevoerd dat door de 
grondwaterstand-verhoging hij minder gewassen op zijn land kan oogsten. Vroeger was het door de 
vele kleine beekjes hier zeiknat. Ik werd in dit gesprek getrokken. Gelukkig hield ik me op de vlakte. 
 
Toen we thuiskwamen wilde ik graag naar het Boelskerelspad in Zelhem/Halle aan de Boldiek. Om 
daar de orchideeën van dichtbij te bekijken. Door het vasthouden van het water en de hoeveelheid 
regen is het overal goed nat. Gelukkig maar! Al struinend ontdekte ik een prachtige pol dopheide, die 
van vochtige grond houdt  
 

 
Dopheide 



Later vond ik de moeraswespenorchis en op de bekende plek vond ik groepen gevlekte orchis en nog 
veel meer interessante planten. 

 
 
Wat een weelde aan soorten rijkdom. Vlinders zaten zich op te warmen tegen een stam of op een 
braamblad. Hoog boven mij fladderde de kleine ijsvogelvlinder, zwart en wit. Snoept nectar uit de 
bramenbloemen en zet zijn eitjes af op alleen de kamperfoelie. Een bijzonder soort. 
Gelukkig heb ik nog een foto van een libelle, 



 
 

 
 
die met zijn uitgestrekte vleugels heerlijk genoot van de zon. Gehoord van een paringswiel of 
tandenvliegen? Kijk onder deze naam eens op School TV. Hebben jullie wel eens een libel uit zijn 
cocon zien kruipen?  En hoeveel kleuren en vormen hebben jullie al ontdekt aan libellen?  
 
Ooit geschreven over Wodan en zijn twee raven in relatie tot sinterklaas. Wist je dat Wodan ook 
twee wolven naast zich had? Geri en Freki, dat gulzigheid en vraatzucht betekent. Wodan at niet. Hij 
dronk alleen maar mede, een honingdrank. Al het eten dat Wodan kreeg, vraten de wolven op. Nu 
over de merkwaardige weer ontdekte samenwerking tussen de raaf en de wolf.  De raaf wijst, voert 
de wolf naar prooi. De raaf eet de weke delen en de wolf de hardere delen van de prooi. Zelfs jonge 
wolven spelen met jonge raven en raken zo vertrouwd met elkaar. Op onze Veluwe wonen deze 
twee intelligente dieren en kunnen misschien iets bijdragen aan het te veel aan roodwild en zwijnen. 
Dieren hebben een instinct en mensen intelligentie leerde ik vroeger. Hoezo ? Hebben zoogdieren en 
vogels verdriet of taal? 
Bij de Germanen was het paard heilig en de nageboorte van een merrie hing men in de heilige eik. De 
raven vraten dit op. Bij de Germanen staat de wolf voor overwinning. Sommige Duitse jongens heten 
Wolf. Bij de christenen staat de wolf voor het boze, de duivel. Het ouderwetse verhaal met alle 
griezels van Roodkapje.  
 
Bronnen: 
Nederlandse ecologische flora wilde planten en hun relaties 
Artikel NRC Next:  wolf en raaf 
Verdieping in de Nederlandse landbouwpolitiek, bijna standaardwerken: 
“De graanrepubliek” Frank Westerman  Uitgeverij Atlas 1999 
“Hoe God verdween uit Jorwerd” 1945-1995 Geert Mak uitgeverij Atlas 1996 
 
 
 



 
 
Door: Ton Smilde 
 

UMK 2021 jaarvergadering 

 
 
Afgelopen dinsdag 13 juli was de jaarvergadering van het UMK en er werd niet alleen vergaderd. De 
dames waren uitgenodigd voor onze Ladies Night. Nadat de mannen “uitgekletst” waren en de 
dames een lezing en rondleiding over het DRU-terrein hadden gehad was het tijd voor een gezellig 
samenzijn in de foyer van het DRU-complex. 
 

 



Terwijl wij genoten van een drankje was de keuken druk bezig met het verzorgen van het buffet. Een 
compliment is wel op zijn plaats, lekker soepje, diverse broodjes die dik belegd konden worden met 
o.a. brie of gerookte zalm. 
 

 
 
Ook dit jaar weer jubilarissen. 4 stuks deze keer variërend van 12 en half jaar tot 60 jaar lid. Onze 
voorzitter zette de mannen met oude verhalen terecht even in het zonnetje. Het leuke is dat je dan 
nog eens wat hoort. Zo blijkt het altijd goed om één woord van de taal van het land waar je bent te 
kennen. Dat brengt je weer “thuis”. 
 

 
De jubilarissen 2020/2021 Vlnr: Barend Saalmink (25 jaar lid), Jan Kempers (61 jaar lid), Hennie Geerts (60 jaar lid) en 
Andre Knaven (12,5 jaar lid). Niet op de foto: Hans Jansen (12,5 jaar lid). 



Voor allen waren er natuurlijk, bloemen, oorkondes, speldjes en een flesje van de Vriendenkring. 
Grote waardering was er voor de mensen achter de wekelijkse nieuwsbrief. Een initiatief dat in de 
corona tijd probeerde om contact te houden met de leden. Te horen aan de reacties zijn we daarin 
zeer geslaagd. Voor hen die een bijdrage hebben geleverd aan deze nieuwsbrief was er ook blijk van 
dank. Allen kregen een VVV -bon. De vraag of en hoe we ermee doorgaan wordt nog beantwoord. 
Zeker is dat er dit weekend er nog een komt! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 


