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Aangescherpte maatregelen en de gevolgen voor de repetities van het UMK  

Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn deze week nieuwe maatregelen afgekondigd 
om het aantal contactmomenten terug te dringen (zie ook de extra nieuwsbrief). Dit is nodig om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 
september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht. De maatregelen 
zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen 
te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen. 

Repetities 
Met name de maatregel dat het aantal personen per ruimte de komende drie weken wordt beperkt 
tot 30, maakt dat de repetities van het Ulfts Mannenkoor ook moeten worden aangepast. Om die 
reden wordt de repetitie van de komende dinsdagen (nog) meer beperkt. Met een aantal (extra) 
maatregelen proberen we onder de maximale groepsgrootte te blijven en toch te kunnen repeteren. 
De repetities vinden vooralsnog gewoon plaats in de SSP-hal. De tijd blijft ook hetzelfde (19.30 – 
22:00 uur).  
 
Het bestuur heeft overwogen de repetities van de komende drie dinsdagen te vervangen door 
groepsrepetities per stemgroep(en). Met deze maatregel zouden we onder de maximale 
groepsgrootte blijven en kunnen toch repeteren. Christo Guenov heeft echter aangegeven toch 
liever ‘volledig’ en dus met alle stemgroepen tegelijk te willen repeteren. Dit komt de voorbereiding 
op het digitale kerst ten goede. We gaan dan ook proberen dit, gegeven de omstandigheden, in 
goede banen te leiden. We vragen bij voorbaat al begrip voor het ongemak. 
 

1. Het bestuur heeft de gemeente en de directie van het DRU-Industriepark gevraagd naar de 
mogelijkheden die de uitzonderingen bieden. Een uitzondering op het nieuwe maximum 
voor ruimten binnen (max 30) - en activiteiten buiten (max 40) is namelijk mogelijk als het 
gaat om ‘samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de 
dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties’. Deze 
uitzondering is inmiddels voor het DRU-Industriepark gaan gelden. In de theaterzaal van de 
DRU is het nu mogelijk met ten hoogste 100 personen in die zaal te zijn. Of dat aantal ook 
voor de SSP-hal en de repetities geldt is nog niet duidelijk.   

2. Als die uitzondering niet geldt voor de SSP-hal en onze repetities en de maatregel van 
maximaal 30 personen in een ruimte blijft gelden kunnen we per repetitie niet meer dan 29 
zangers tot de SSP-hal toelaten. Gemiddeld komen er nu zo’n 38 zangers repeteren. Voor 
een negental deelnemers zullen we dan dus iets moeten verzinnen. We gaan nog kijken hoe 
we dat kunnen organiseren. Mocht je daarover ideeën hebben horen we ze graag! 

3. Voor degenen die na de repetities nog een biertje willen drinken: als gevolg van de nieuwe 
maatregelen is het Schaftlokaal om 22.00 uur gesloten. Het is niet anders! 
 

We hopen wel dat we na 13 oktober 2020 de normale repetities sowieso weer kunnen hervatten.  
 



Digitaal Kerstconcert 
We rekenen er nog steeds op dat, ondanks de aangescherpte maatregelen en mogelijke tijdelijke 
‘uitgeklede’ en beperktere repetities, op deze manier toch nog goed en terdege kunnen 
voorbereiden op het ‘digitale’ kerstconcert dat we in samenwerking met de lokale omroep Regio8 
gaan uitzenden op eerste en tweede kerstdag. Want dat evenement willen we graag door laten gaan. 
Met een aansprekend en gevarieerd programma hopen we, ondanks de nieuwe maatregelen, samen 
een mooi product te kunnen maken en op die manier van het Ulfts Mannenkoor ‘laten horen’. 

Tenslotte 
Zoals het er nu naar uitziet komt er een dringend advies om in openbare ruimten een mondkapje te 
dragen. Dat gaat dan ook gelden voor de SSP-hal, als je binnenkomt en je naar je plaatst begeeft. Op 
de plek kan dan het mondkapje af. Wij zorgen als vereniging voor voldoende mondkapjes die we bij 
de ingang zullen verstrekken en aanbieden. 

Namens het bestuur van het Ulfts Mannenkoor 
 
 
Ton Menke [voorzitter] 

Post Scriptum 
“Half Leids koor besmet, ondanks open ramen en volgen coronaregels”, was de kop in een aantal 
kranten deze week. Ook het bestuur van het Ulfts Mannenkoor heeft kennisgenomen van de 
besmettingen binnen het koor Populus Unus in Cantione uit Leiden. Dit is natuurlijk heel vervelend, 
in de eerste plaats voor het koor en de zangers zelf. We hopen dat de zangers spoedig zullen 
herstellen. Het koor heeft het verloop van de repetitie en informatie over de setting met de 
autoriteiten gedeeld. Daar zijn ook wij blij mee. Op basis van deze informatie kan misschien de 
oorzaak worden achterhaald en kunnen zonodig aanpassingen van het protocol plaatsvinden. 

Het protocol waarmee het Ulfts Mannenkoor werkt is gebaseerd op het advies en de richtlijnen van 
het RIVM over zang met daarbij aanvullende aandachtspunten voor dingen die te maken hebben met 
de organisatie van een repetitie. Het RIVM neemt daarnaast koren mee in haar wekelijkse monitor 
van coronaverspreiding. Deze monitor laat zien dat koren tot de groep van bijeenkomsten behoren 
met de laagste besmettingsgraad. Dat zijn zeer bemoedigende cijfers en feiten, die laten zien dat 
duizenden koorrepetities wel probleemloos zijn verlopen. Maar de cijfers sluiten incidenten echter 
niet uit. Dat geldt voor sporten, kerk-, restaurant- of winkelbezoek. En dus ook voor het zingen in 
koren. We moeten dus continu op onze hoede blijven. Koren doen het goed, maar af en toe doet het 
virus het net iets beter.   
 
De realiteit van de tweede golf dwingt ons allemaal tot gezond verstand en voorzichtigheid. De 
zangers van het Ulfts Mannenkoor hebben de afgelopen maanden laten zien dat ze heel goed eigen 
verantwoordelijkheid kunnen nemen. Het bestuur blijft de ontwikkelingen volgen.  Zo hopen we dat 
heel gericht te kunnen blijven doen.  

Meldpunt Koor & Corona 
Om voorvallen bij koren goed in beeld te krijgen bereidt Koornetwerk Nederland een nieuw 
Meldpunt Koor & Corona voor. Koren die met besmettingsgevallen te maken hebben, waarvan het 
vermoeden bestaat dat de zangactiviteiten hiervan de oorzaak zijn, kunnen zich hier direct melden. 
Met dit meldpunt willen Koornetwerk Nederland in samenwerking met wetenschappers meer zicht 
krijgen op mogelijke oorzaken van verspreiding.   



 
 
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”. 
 
 
De penningmeester roept op: 
Ook het Ulfts Mannenkoor doet dit jaar weer mee aan de grote Rabo Clubactie Campagne. 
De Rabobank stelt dit jaar € 200.000,- beschikbaar voor verenigingen en stichtingen in de regio. 
In de periode van 5 tot en met 25 oktober kunnen leden van de Rabobank stem op hun vereniging 
uitbrengen. Het is belangrijk dat het Ulfts Mannenkoor zoveel mogelijk stemmen weet te vergaren.  
Hoe meer stemmen, des te hoger de financiële tegemoetkoming is. Vraag daarom je familie, buren 
en bekenden hun stem op het Ulfts Mannenkoor uit te brengen. Een hoge opbrengst is van groot 
belang voor onze vereniging. Dank alvast voor uw medewerking.  
Stef Stapelbroek 
 
Bennie Kuiper en Jan Kempers geven beide aan (langzaam) weer op te knappen. Jan en Bennie 
bedanken de collega-zangers voor de getoonde belangstelling en wensen hen veel succes.   
 
Marian Hageman (voormalig lady-speaker met nog altijd een groot hart voor het Ulfts Mannenkoor), 
meldt dat zij donderdagmorgen 1 oktober 2020 om 10.26 uur voor de 5e keer de trotse oma is 
geworden van een kleindochter. De 2e dochter van haar zoon Ralph en Chantal. Ze heet Liza, weegt 
4620 gram en is 50 centimeter lang. Als gevolg van een moeilijke bevalling (voor de kenners: 
‘sterrenkijkertje’) heeft ze haar rechter sleutelbeen(tje) gebroken. Maar dat komt weer goed. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Concerten en aktiviteiten UMK 2020 
    
Zon. 
18.10 

FEESTMIDDAG, zaal Ter Voert, Megchelen. aanvang  
vanwege het coronavirus gecancelled   
   

Di. 
24-11 

Digitaal Kerstconcert (geluidsopnamen Silvox) aanvang 19.00 uur 
 aanwezig 18.30 uur 
 inzingen  
 opbouw Vanaf 16.00  
   

Di. 
01-12 

Digitaal Kerstconcert (TV-registratie) aanvang  
Opnamen door Regio8 aanwezig 18.00 uur 
 inzingen  
 opbouw 10.00 uur 
   

Vrij. 
25.12 
 
Za. 
26-12 

Uitzending digitaal Kerstconcert aanvang  
 aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  

2021 
Dins. 
23.02 

Algemene Ledenvergadering aanvang 19:30 uur 
   
   
   
   

Vrij. 
30.04 

Russisch concert – Bedburg-Hau aanvang  
St. Markus Kerk aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  
   

Zon. 
02.05 

Optreden in St. Werenfriduskerk te Zieuwent aanvang  
 aanwezig  
 inzingen  
 opbouwen  
   

 
 



 
 
Door: Ton Smilde 
 

Arlington Nationale Begraafplaats 
Arlington National Cemetery is een van de 139 nationale begraafplaatsen van de Verenigde Staten. 
Hoewel het een militaire begraafplaats is, liggen er naast militairen ook bekende Amerikanen als 
presidenten, astronauten, politici en verdienstelijke burgers, waaronder 367 ontvangers van de 
Medal of Honor. De begraafplaats ligt op een groene heuvel boven de rivier Potomac in Arlington, 
met zicht op Washington D.C. 
 

 
De begraafplaats werd in gebruik genomen in 1864. Dagelijks zijn er ongeveer vijftien begrafenissen. 
De begraafplaats telt zo'n 400.000 graven. 
 

 



Een bijzonder monument is het graf van de Onbekende Soldaat. In 1921 werden vier kisten met de 
resten van vier Amerikaanse soldaten, gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog, samengebracht in 
het stadhuis van Châlons-sur-Marne in Frankrijk. Op een van deze kisten werd de Amerikaanse vlag 
gelegd. Een gewonde veteraan, sergeant Edward Younger, plaatste een boeket witte rozen op deze 
kist. Na het eerbetoon door de Franse regering werd de kist, gedrapeerd met de vlag naar de 
Verenigde Staten overgebracht en op 11 november 1921 begraven op Arlington National Cemetery. 
Op de sarcofaag van wit marmer werd in 1932 de beroemde tekst vermeld: 
Here Rests in Honored Glory, An American Soldier, Known but to God. (Nederlands: Hier rust in 
verdiende glorie, een Amerikaanse soldaat, wiens naam alleen God kent) 
 

 
 
Later werden monumenten voor onbekende soldaten uit de Tweede Wereldoorlog, de oorlog in 
Korea en Vietnam toegevoegd. Het monument van de Onbekende Soldaat wordt bewaakt door de 
3rd U.S. Infantry Regiment, "The Old Guard".  
De bewaking vindt vierentwintig uur per dag, alle dagen van het jaar, plaats. 
 

 
 



 
 
Op de begraafplaats is het “Netherlands Carillon”. Het Nederlands Carillon was een cadeau van het 
Nederlandse volk aan de Verenigde Staten in 1954. 
Het cadeau, een beiaard, werd gegeven om de Verenigde Staten te bedanken voor de hulp 
gedurende en na de Tweede Wereldoorlog. In 1960 is het carillon verplaatst naar Arlington waar het 
eerder in een nabijgelegen plaatst had gestaan. 
De toren heeft 49 klokken, de zwaarste weegt 5800 kilo. Elke klok heeft een embleem die een 
bepaalde groep in de Nederlandse samenleving vertegenwoordigd. De gedichten die op de klokken 
staan zijn van de dichter Ben van Eysselsteijn. 
De klokkentoren is een open constructie van 40 meter hoog en staat op een klein plein van kwartsiet. 
Het plein wordt bewaakt door 2 bronzen leeuwen. Rond de toren zijn duizenden tulpen aangeplant. 
De beiaard speelt op elk uur de melodie Westminsterslag. Op 5 mei Bevrijdingsdag, 4 juli 
Independence Day en 2 september Thanksgiving wordt er speciale muziek gedraaid. 

 



Geschiedenis 
George Washington Parke Custis, een geadopteerde kleinzoon van president George Washington, 
erfde een stuk land bij het overlijden van zijn vader. Hij liet hierop een woning bouwen door de 
Engelse architect George Hadfield. De noordelijke vleugel was gereed in 1802. Custis huwde in 1804 
en ging met zijn vrouw, Mary Lee Fitzhugh, in deze noordelijke vleugel wonen. Na hun dood werden 
ze op het domein begraven. 
 

 
 
Op 30 juni 1831 huwde hun enig kind, Mary Anna, met een naaste neef en jeugdvriend, Robert E. 
Lee. Lee was de zoon van (Light Horse Harry) Henry Lee, Gouverneur van Virginia. Tussen 1841 en 
1857 verliet Lee het landgoed voor enkele lange perioden. In 1846 vocht hij mee in de Mexicaans-
Amerikaanse Oorlog. Hij werd benoemd tot hoofd van de militaire academie van West Point. Na de 
dood van zijn vader keerde hij naar het landgoed terug. 

 



Robert E. Lee en Mary Anna woonden in Arlington House tot 1861. In april 1861 werd Lee benoemd 
tot generaal-majoor van de Virginia Military Forces. Bij het uitbreken van de Burgeroorlog weigerde 
Lee het commando over de Union Army. Hij meldde zich aan als vrijwilliger voor de staat Virginia. Lee 
bleef zich steeds verantwoordelijk voelen voor het domein. Ook voor de achtergebleven slaven 
zorgde hij dat ze voldoende voedsel en onderwijs kregen. 
 

 
 
Het landgoed werd opgeëist door de federale overheid toen bleek dat geen belastingen meer 
werden betaald in naam van mevrouw Lee. Op 11 januari 1864 werden het domein en de woning te 
koop gezet. Generaal-brigadier Montgomery C. Meigs, die van Arlington House zijn hoofdkwartier 
had gemaakt, verklaarde de gronden geschikt voor een militaire begraafplaats. Het was zijn 
bedoeling het huis onleefbaar te maken, mocht de familie Lee ooit de intentie hebben hier terug te 
keren. In de tuin liet hij een groot stenen monument metselen. Hierin werden 18.000 gesneuvelde 
soldaten begraven. 

 



Noch Robert E. Lee, noch zijn vrouw kon Arlington House terug in bezit krijgen. Ze keerden ook nooit 
meer terug naar het huis. Na hun dood werden ze begraven op het terrein van Washington 
University (later hernoemd tot Washington and Lee University), waar Lee president geweest was. 
Na de dood van generaal Lee in 1870 begon George Washington Custis Lee een rechtszaak in 
verband met het domein. Hij verklaarde dat het land en het huis illegaal werden opgeëist en dat hij, 
volgens de wil van zijn grootvader, de enige wettelijke erfgenaam en eigenaar was. In december 
1882 kreeg hij van het Hooggerechtshof gelijk en moesten de reeds aanwezige graven verwijderd 
worden. Dit zou een gigantisch werk zijn geweest. Op 3 maart 1883 verkocht George Washington 
Custis Lee het hele domein. 
 

 
Bekende personen die er begraven liggen 
 
Presidenten en hun familie:  
John F. Kennedy (1917-1963), 35e president van de 
Verenigde Staten. 
Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis (1929-1994), first 
lady van de Verenigde Staten. 
Robert F. Kennedy (1925-1968), senator en 
presidentskandidaat. 
William Howard Taft (1857-1930), 27e president van de 
Verenigde Staten. 
Edward Kennedy (1932-2009), senator. 
 
Rechts; het simpele graf van Robert Kennedy 
Onder; het graf van John F. Kennedy en Jacqueline 
Bouvier Kennedy 



 
 
Militairen: 
Creighton Abrams (1914-1974), generaal tijdens de Vietnamoorlog 
Henry "Hap" Arnold (1886-1950), eerste (en enige) vijfsterrengeneraal van de US Air Force 
Frank Buckles (1901-2011), laatst levende Amerikaanse veteraan uit de Eerste Wereldoorlog 
Scott Crossfield (1921-2006), marineofficier en testpiloot, vloog als eerste mens tweemaal zo snel als 
het geluid 
Abner Doubleday (1819-1893), generaal uit de Amerikaanse Burgeroorlog, vaak foutief als uitvinder 
van honkbal bestempeld 
William Halsey (1882-1959), vijfsterrenadmiraal in de Tweede Wereldoorlog 
Ira Hayes (1923-1955), een van de zes soldaten bekend van de foto Raising the Flag on Iwo Jima 
John S. McCain sr. (1884-1945), admiraal en vader van McCain jr. en grootvader van John McCain 
Glenn Miller (1904-1944), majoor en bandleider. (Vermist, betreft herdenkingssteen) 
Audie Murphy (1925-1971), meest onderscheiden militair uit de Tweede Wereldoorlog, later acteur 
Gary Powers (1929-1977), U2-piloot, neergeschoten boven de Sovjet-Unie in 1960 
Hyman Rickover (1900-1986), viersterrenadmiraal, vader van de nucleaire marine 

 
 
Even rust voor de mannen en vrouwen van de ceremonie dienst. Het is elke dag hard werken voor hun, zeker in de tijd 
van de oorlogen in het Midden Oosten. 



 
Astronauten: 
Roger Chaffee (1935-1967) en Virgil Grissom (1926-1967), overleden bij 
het ongeluk met Apollo 1 
Richard Scobee (1939-1986) en Michael Smith (1945-1986), overleden bij 
het ongeluk van de Spaceshuttle Challenger 
David M. Brown (1956-2003), Laurel Clark (1961-2003) en Michael P. 
Anderson (1959-2003), overleden bij het ongeluk van de Spaceshuttle 
Columbia 
James Benson Irwin (Pittsburgh, 17 maart 1930 – Glenwood Springs, 8 
augustus 1991), Astronout Apollo 15 (1971) en achtste mens op de maan 

 
 
Andere verdienstelijke burgers: 
George Adamski (1891-1965), omstreden UFO-onderzoeker 
Fay Bainter (1893-1968), filmactrice 
Constance Bennett (1904-1965), filmactrice 
Hiram Bingham (1875-1956), senator en ontdekkingsreiziger 
Pierre Charles L'Enfant (1754-1825), ontwerper van Washington, D.C. 
Joe Louis Barrow (1914-1981), zwaargewicht-bokskampioen 
Lee Marvin (1924-1987), filmacteur 
Lowell H. Smith (1892-1945), luchtvaartpionier 
Frank Julian Sprague (1857-1934), uitvinder, werkte met Thomas Edison 



 
 
Niet iedereen kan hier begraven worden. Er zijn een aantal regels waaraan je moet voldoen. 
Hieronder een lijst met enkele voorwaarden. Het in daadwerkelijke dienst zijn in een van de 
legeronderdelen. Gepensioneerde militairen die daadwerkelijke in dienst zijn geweest. 
Militairen en Burgers die de: Medal of Honor, Distinguished Service Cross (Navy Cross or Air Force 
Cross), Distinguished Service Medal, Silver Star of een Purple Heart hebben gekregen. 
Presidenten of oud presidenten van Amerika. De zogenaamde Prisoneers of War. Vrouwen en 
kinderen van bovengenoemde. 
 

 
 
Uitzicht op de Potomac rivier en brug, aan het eind van de brug de Lincoln Memorial, rechts de hoge punt, het 
Washington Monument met daarachter nog net zichtbaar de koepel van het Capitool.  



Buitenlanders:  
Australie 1, Irak 1, Engeland 24, Canada 4, China 1, Frankrijk 13, Duitsland 1 (POW), Griekenland 1, 
Italie 4 (2 POW), Zuid Afrika 1, Zuid Vietnam 9, Onbekende afkomst 1 
 
Nederland  2 of 4: 
De Cmdr. Anne Faber en Lt. Cmdr. Dirk van Beusekom beide zijn van de Marine en Volgens de site 
van Arlington liggen er 2 Nederlanders. Maar het schijnt dat er 4 liggen begraven. De Sgt. Gerrit 
Jacobus van Pelt en B.P de Wit, 2e Lnt MARS. KMR. 

 
 
De graven van de slachtoffers van de burgeroorlog. Veel van de stenen hebben het opschrift 
"Unknown US Soldier". Toen de Burgeroorlog eindigde, was er nog steeds een grote haat tussen de 
Northerners en de Southerners. Alhoewel beide partijen begraven werden op Arlington werd de 
begraafplaats als "Union" beschouwd. Families van de Confederate mochten geen bloemen leggen 
op de graven. Hier aan kwam een einde toen het Noorden en het Zuiden tijdens de Spaans-
Amerikaanse oorlog gingen samenwerken. In 1901 werden de 482 soldaten van de Conferderate met 
volle eer herbegraven. De grafstenen hebben een puntige vorm dit om te voorkomen dat een 
"Yankee" op de steen gaat zitten. 
 
 
 
 



 
 
Door: Marlies van Hal 
Inmiddels zun we’j in november '97 beland 
Be’j ut UMK is der heel wat aan de hand 
Un groot jubileumconcert is gepland  
En de veurbereidingen zun ongekend 
 
De zaak wudt professioneel ter hand genommen 
De bouwploeg is tut in de nok van de sporthal geklommen 
In de hal wudt met beum, bloemen en planten geströjd 
En as ut niet mèt zit, dan wudt der genöld 
 
Piet rent de pös deruut, un vleugel wudt op ut podium getakeld 
Veur licht en geluud is zin hele familie ingeschakeld 
As de gastsolisten dan bun aangekommen 
Wudt ook ut orkest en ballet onder handen genommen 
 
Nao de generale en de try out is ut endlik zo wied 
Alles drae’jt den aovend um één man en dat is Piet 
De garderobe, wc's en un VIP-tent zun in gereedheid gebracht 
De scouting spölt veur gids en hult buuten de wacht 
 
De gasten streumen binnen , de zenuwen gieren be’j iedereen deur de strot, 
Ut concert kan beginnen, en alles lup vlot 
't Lup as un trein, ut concert is fenominaal 
Bej Memory uut Cats rent der un nest jonge katten deur de zaal 
De gasten kwamen uut noord, oost, zuid en west 
En nao afloop zei iedereen , dat was de Achterhoek op zin best 
 
 
In december was der weer wat aan de hand 
Ut koor zong in Ulft, Lichtenvoorde en Flevoland 
Der kump un ni’je presentatrice die goed praoten kan 
En heur naam is Marian Hageman 
 
In januari 1998 steet Willem Mulder te glimmen 
UMK mot in Haarlem be'j zin olde club zingen 
Ut Haarlems Dagblad schreef oaver Piet van der Sanden 
Den keerl met dat stökske in zin handen 
Dat hölt he’j de zangers veur ut gezicht 
As un dompteur, den jonge tijgers africht 
 
 



Now bun we’j be’j de jaorvergadering aangekommen 
Theo Hugen hèt as schatbewaarder afscheid genommen 
Peter, de Maleier past now op de centen 
De boeken, ut kapitaal en de rente 
 
In februari naor Moergestel, jubileum bej Jansse 
Aj völ geld heb, ku’j den duuvel laoten danse 
 
Lee Towers kump veur un repetitie extra naor de Achterhoek 
En we’j gaon in Amsterdam op bezoek 
Um op de trouweri’j van Maurice Kroon op te draven 
En met Lee te zingen en de fakkels te dragen 
 
In meert was der un korenfestival in Etten 
In ut hol van de leeuw wisten we’j un prestatie neer te zetten 
Volgens Bastiaan Cats was Ulft de grote verrassing met Oezniek en Molies Koenak 
Volgens um zongen we’j dat met ut grootste gemak 
 
Naor Kamnik trokken we’j in april en mei 
Bled, Postonje en Ljublana heurden  derbi’j 
De zangers vonden ut gin werk 
Dat die mooie jonge nönnekes van de Ursulinenkerk 
Straks ongekust naor den hemel gaon 
En ook in de grotten van Postonje hebben we’j gestaon 
 
Ieneke Geerts hèt daor van angst zowat in de boks gedaon 
Umdat inèns al ut licht was uutgegaon 
In Kamniska Bistrica mosten we’j in streumende reagen zingen 
Dat bun weer de minder mooie dingen. 
 
Jan Ikink wier gunt jeurig,, dat hette gewetten 
He’j wol zich liever niet in de bluumkes laoten zetten 
Veur twaalf uur wasse stiekem met José naor boaven vertrokken 
De boks en de trui hadden ze  ook al uutgetrokken 
 
Zelfs de gebitten lagen al in de steradent 
Toen wier ut spannend in den tent 
Piet had met ons allen een lied deurgenommen 
Ut koor met aanhang is stilletjes de trap op geklommen 
We’j hebben Jan op de trap un serenade gebracht 
Aan den verjeurdag hette vast nog vaak gedacht 
 
Op het meer van Bled wier Plovi, Plovi gezongen 
Ut afscheidsfeest in de tent was top, daor wier niks op afgedongen 
Toen weer noar huus met de Deutsche Bundesbahn 
En deur den trein in polonaise achter de trekzak aan 
 
Vief Duitse dames zochten un zangpedagoog 
En die kregen Jan van Aalst en Wim Nijland in ut oog 
Die bunt zich efkes in den klus gaon verdiepen 
En wisten op tied der weer tussen uut te kniepen 
 



In juni is Herman Mulder met den arbeid gestopt 
Dus wieren we’j be’j de Rode Leeuw gedropt 
Daor heurden ze ons zingen in alle zalen 
En Jan Ikink hèt ut qua tied nog nèt kunnen halen 
 
En toen was ut bej Tieltjes feest 
In de ni’je hal bunt wej zingen geweest 
We’j troajen daor op net  as de Tramps en Kazan 
Die mieken un kabaal as honderdduuzend man 
 
Veurdat de Vierdaagse in Nijmegen kon beginnen 
Mos ut UMK eerst be’j de Vlaggenparade zingen 
Danspasjes wieren der ook nog ingestudeerd 
Dat hèt un echte Choreografe hun geleerd 
 
In de Goffert zag i’j toen al die grieze koppen 
Ritmisch verantwoord hippen en hoppen 
Un parachutist was de kluts dusdanig kwiet 
Datte tussen de pauken landde en bi’jnao ut leaven liet 
 
Acht september bestond Rijkswaterstaat tweehonderd jaor 
Daorum zochten zi’j un flexibel koor 
Op de Rien bi’j Pannerden voeren un paar boten 
Met ministers, commissarissen en nog meer hotemetoten 
 
In dre’j kiepauto's mosten ze de zangers beuren 
En met völ techniek konden ze ons op de boten heuren 
Landelijke bekendheid hebben wi’j gekregen 
Alle kranten hebben der oaver geschreven 
 
Un foto van Piet, tut aan de navel in ut water 
Ut kantelend  koor schreven ze later 
Gelukkig was der un mannenkoor op pad 
Bi’j un dameskoor hadden ze ut oaver wentelteefjes gehad 
 
Op achttien oktober  was der weer war anders 
Der wier gezongen veur Odette en Dirk Wanders 
Twee oktober was der un hereniging 
Met Nijmeegse zangers in de Vereeniging 
Dre’j oktober wier dat dunnekes oaver gedaon 
Maar dan in ut Doetinchemse Amphion 
 
Verleden waek gingen de mannen van ons koor 
Naor Leipzig, Berlijn en ut Brandenburger Tor 
Veur ut eerst vertrokken ze zonder ons vrouwen 
Wi’j zaten thuus in ons eentje te rouwen 
 
Zelfs titels as erelid mochten niet baten 
Ut hele spul wier thuisgelaten 
Maor ja, wi’j bunt sterk en hebben zonder te klagen 
Ons lot met stil verdriet gedragen 
 



De mannen hebben goed gezongen en gefeest 
Bun in Leipzig, Werder en Potsdam geweest 
In Haus Glindowsee heb ze dri’j vaten bier leuggemaakt 
En den ploeg uut Bemmel het gin bed geraakt 
 
Ut publiek wisten zi’j met hun zang wel te pakken 
Dat is hun gelukt, die Ulftse Kozakken 
Hiermet is mien kroniek weer aan ut end, dat was ut dan weer 
Nog völ plezier, ajuus en tut de volgende keer.. 
 
Volgende keer geet ut weer wieder..... 
 

 
 
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. 
 

 
1982  Zilveren mannenkoor 
Zittend: 
Willy Menke, Corry Overbeek, Frits Wilbrink, Hent Derksen, Eef Rikken en Joop van de Pavert. 
Staand: 
Theo Overgoor, Henk Reyntjes, Martin Reyntjes, Benny Overbeek, Tonny Löwenthal, Frits Peters en Theo Tempels. 
 
 
 



 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


