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De, in normale jaren gebruikelijke, zomerstop voor het Ulfts Mannenkoor slaan we, zoals bekend, dit 
coronajaar over. We hebben lang genoeg thuisgezeten en blijven repeteren nu het (nog) kan. Het 
zangseizoen is dus gelukkig weer begonnen en de eerste voorzichtige optredens zijn al geweest. 
Hopelijk kunnen de geplande concerten in het najaar van 2021 doorgaan. Door deze zomer te blijven 
repeteren kunnen we ons daarop optimaal voorbereiden. De coronamaatregelen zijn her en der 
weer aangescherpt. Repeteren in de conferentiezaal kan dus voorlopig nog niet. Tot die tijd blijven 
we dan ook repeteren in de SSP-hal.  
 
Deze nieuwsbrief is voorlopig wel de laatste die u ontvangt. De redactie is toe aan een paar weken 
vakantie. Bovendien gaan we de komende weken nadenken of en hoe we verder gaan. Kunnen en 
moeten we onze nieuwsbrief verbeteren zodat het nog relevanter en leuker wordt om hem te lezen? 
Kunnen we nieuwe content creëren en de techniek achter onze nieuwsbrief verbeteren en 
combineren met de nieuwe website die op dit moment wordt gebouwd? Dat zijn de vragen die we 
de komende weken proberen te beantwoorden.  
 
Maar natuurlijk kunt u wel via andere wegen op de hoogte blijven van het Ulfts Mannenkoor. Zo 
blijven we natuurlijk gewoon actief op de social media en plaatsen we het belangrijkste nieuws op 
onze website. Dus wilt u op de hoogte blijven? Check dan de site of volg ons op Facebook  
Als je een nieuwtje hebt mail dat dan naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl. 

Ik wens u namens de redactie iedereen een fijne ontspannen vakantie toe. 

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”. 
 
Vakantietips  

Vissen 
Langs de Oude IJssel zijn er genoeg mooie plekken om de vishengel uit te gooien. Omgeven door de 
prachtige natuur aan het water kom je heerlijk tot rust. Uiteraard heb je dan wel een vispas nodig. 
Deze bestel je eenvoudig online via www.vispas.nl of koop de VISpas bij Lukassen Diervoeders aan de 
Hutteweg 4 in Ulft. Op de visplanner staat precies waar je mag vissen. Of vis in een van de visvijvers 
van Visdorado de Kool in Heelweg. Je kunt hier zelf kiezen in welke vijver je de hengel uitgooit. 
Wordt het de forel, karper- of vliegvisvijver? Door een speciale vissteiger kunnen ook mindervaliden 
hier heerlijk vissen. Wist je dat in de Oude IJssel de grootste meerval van Nederland is gevangen? De 
lengte van deze reuzevis is twee meter en 36 centimeter! 
 
Aleandro Giuseppe Libano (Euregio Rijn-Waal Studentenfestival) 
Wanneer: zaterdag 24 juli 2021 
Waar:  Theaterzaal DRU-Industriepark 
Toegang: Gratis 
 
Het ‘International Student Music Festival’ geeft deelnemers de mogelijkheid om hun nieuwe kennis 
en vaardigheden direct toe te passen tijdens festivalconcerten. Naast jonge pianisten uit Nederland 
en Duitsland beloven studenten uit onder andere België, China, Italie, Japan, Zuid-Korea, Bulgarije, 
Litouwen, Groot Brittanie en Spanje, het publiek een waaier aan interessante concerten. De toegang 
tot die concerten is gratis! Dit jaar worden in de regio Rijn-Waal 124 concerten gegeven waarvan 4 
concerten op het DRU-Industriepark met een aantal uitstekende pianisten. 
 
Op zaterdag 24 juli 2021 aanstaande is een van die vier gratis concerten in de theaterzaal van de 
DRU-cultuurfabriek.  De uitvoerende pianist is Aleandro Giuseppe Libano uit Italie. Hij speelt werken 
van Chopin, Liszt, Debussy en Moessorgski. De aanvang is 19.30 uur en  de toegang is gratis. 

 

 
 



 
 
 
 

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 weer wieder in December 2009….. 
 
In December was veur Sravana in Amphion un mooi concert 
En un uutvoering in hoge sneeuw, die in Beek gegeven werd 
In un volle Antoniuskerk had ut koor un thuuswedstrijd 
en op dertig December was ut UMK graag bereid 
 
um op de robijnen brulf te zingen veur Jos en Trudie Grob 
Ook de kapper trad as solist daor op 
Hi-j had de verkeerde stropdas um 
zo kon-ne niet staon veur ut auditorium 
 
Theo Reyntjes het nao zin eige solo stiekum de stropdas afgestaon 
de kapper het ut onopvallend umgedaon 
Het zich weer tussen de zangers gewrongen 
en zin solo toen toch nog gezongen 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
In Januari 2010 een dienst in ut Slingeland-Ziekenhuus 
op de golden brulf van Eef en Annie Rikken vulden wi-j ons ook thuus 
Toen kwam de jaorvergadering aan de beurt 
en iedereen het wel geheurd 
dat Plorren-Frans en Jan zich niet meer herkiesbaor hadden gesteld 
Ze ruumden nao 17 en 30 jaor ut veld 
 
Ze hebben heel lang en met plezier veur ut koor gewerkt 
En ut bestuur wier met Ben Düking versterkt 
Frans het nog wel de belofte gedaon 
datte veurlopig nog veur de plorren klaor wil staon 
 
En Jan wil Ben Düking nog un half jaor wegwies maken 
met concerten binnen halen en andere zaken 
Frans en Jan, ik nuum graag jullie naam 
den schoen past jullie, dus trek um maor aan 
 
Veur dat de vergadering begon 
smèt Wim Mulder un glas water aover de bestuurstaofel om 
Alle papieren op dat taofelblad 
wazzen inmiddels drievenat 
 



De zondvloed was niet meer te remmen 
onder de taofel kon i-j bi-jkans zwemmen 
Inmiddels had Jacob Schreuder ook un malheur 
den liep met de snuit tegen un glazen deur 
 
Dat dei zin uuterluk gin goed 
de neus kapot, de jas onder ut bloed 
Un paar aardige dames hebben um goed verpleegd 
en de vlekken van snuit en de jas geveegd 
 
Wim Gijtenbeek had de veurzittershamer niet metgenommen 
dat is achteraf ook goed gekommen 
Da alles was al un goed begin 
veur un roerige jaorvergadering 
Dat wazzen de’r dri-j, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
De kapper was in Januari jeurig en gaf thuus un feest 
De Jägermeister was op, hi-j is de kelder in geraced 
Vilt met un smak van de baoveste tree 
en a’j eenenzeuventig bunt, dan vilt dat niet mee 
 
Hi-j dacht, datte de rug gebraoken had 
de huusartsenpost ging met de ambulance op pad 
Achteraf viel ut toch nog wel mèt 
bont en blauw van de kneuzingen en twee waeken in bed 
 
Watter met de tenoren aan de hand is, ik zol ut niet wetten 
Ut liek, of ze mekaar met de vallende ziekte besmetten 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Dit jaor bunt ons dri-j zangers ontvallen 
Hein Overkamp, Frits Wilbrink, Wim Kok, wi-j vergaeten jullie niet met zun allen 
Daorbaoven zingen ze now waarschijnlijk heel sonoor 
in dat andere grote Ulfts Mannenkoor 
 
31 Januari, ledenwerfactie van ut KNZV 
Ut UMK dei der ook aan mee 
Der was un open repetitie in de DRU-fabriek 
flyers wieren bezörgd in Anholt en Suderwick 
 
Ut UMK had de grote wens 
um Nederlanders, wonend aover de grens 
veur de mannenkoorzang te interesseren 
Die oproep wier opgevolgd deur enkele heren 
 
Ut resultaat wazzen uuteindeluk twee ni-je leden 
En daormet wazzen wi-j redeluk tevreden 
Ut wazzen der twee en ik ken niet hun naam 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 



Veertien meert zol ut Jubileumcncert zun van de Vriendenkring 
Maor dat ging helemaol de vernieling in 
Un paar dagen derveur was ut uutgelekt 
in Amphion hadde ze asbest ontdekt 
 
Alle veurstellingen wieren geannuleerd 
Ut bestuur van UMK en Vriendenkring wazzen verbouwereerd 
Alle zangers van ut koor en de muzikanten van SBOG 
mosten bericht hebben, en dat viel niet mee 
 
De twee dirigenten, pianist en Marian 
wisten ook nog nergens van 
Roos en Fabrice wazzen al hos met één been uut vliegtuug gestapt 
De vlucht vanuit Zwitserland mos worden geschrapt 
 
En iedereen, den al un kaartje bezat 
het bericht van Theo Gerritsen gehad 
Dertig mei wier as ni-je daotum geprikt 
Dat vond iedereen nog wel aardig geschikt 
 
Wim, Theo en Ger hebben peentjes gezweet 
en heel völ tied hieraan besteed 
De ni-je uutneudigingen wazzen net de deur haruut 
toen kwam der alweer un ni-j dispuut 
 
In de orkestbak was now ook asbest gevonden 
Dus wieren opni-j honderden brieven verzonden 
Waorin stond, dat ut concert weer was afgelast 
en volgend jaor in de herfst pas meugeluk was 
Dat het dan wel heel lang geduurd 
maor wèt, wat in ut vat zit, dat dat niet verzuurt 
 
Vieftien april was ut dan eindeluk zo ver 
Leu-j met koffers kwamen van heinde en ver 
I-j zagen mensen denken, wat is hier aan de hand 
Ut UMK miek zich op weg naor Zwitserland 
 
In twee dubbeldekkers wier plaats genommen 
Volgens Willy Menke was heel Megchelen baoven in geklommen 
Waorop Doortje het gezegd 
Maor Ulf blif Ulf, aj dat maor wèt 
 
Peter Gregoor zat as reisleider veur in de bus 
Ut was nog hartstikke donker, dus 
trok de chauffeur ut gordien van de cabine dicht 
Zodatte gin last had van ons licht 
 
Waorop Peter verzuchtte, wat un malheur 
hadden wi-j now maor un vrouweluke chauffeur 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 



Annie van Eekeren is inèns tut de ontdekking gekommen 
dat ze heur jas niet het metgenommen 
De bus was gelukkig nog niet vertrokken 
Zi-j miek zich dus heel vlot op de sokken 
 
Hilt den jas op, kump terug met de tong veur den hals 
Ut commentaar van André was niet mals 
Misschien het ze niet geluusterd naor ut weerbericht 
of het gedacht, dat Zwitserland in de tropen ligt 
 
Dat was nog niet alles, wat ze had vergaeten 
Want toen we un hötje in de bus hadden gezaeten 
is heur inèns te binnen geschaoten 
dat ze de worst en kaes in de koelkast had gelaoten 
 
En dan begint ut gekissebis 
wie hiervoor verantwoordeluk is 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Toen Willy Menke un breudje wol gaon aeten 
zegt Doortje, ik heb ut brood niet vergaeten 
Maor ik vrees, dat den toet  met fourage 
onder in de bus ligt bi-j de bagage 
 
Willy barstte onmiddellijk los 
wat jammer van die gekookte eikes, ut brood en de worst 
Wi-j zeiden, dat is gin dramatisch malheur 
wi-j slöppen jullie met zun allen der deur 
 
Jullie kunnen aeven goed van de reis genieten 
en wi-j laoten jullie niet op un höltje bieten 
Dat wazzen der twee, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
De chauffeur is schieluk met de voet van de rem geschaoten 
Els ter Voert steet gemuudluk in ut gangpad te praoten 
Kump met un dubbele salto veur in de bus terecht 
veur un amateurtje was dat nog niet zo slecht 
 
Behalve un gekneusde pink en wat blauwe plekken 
had ze gelukkig gin nare gebrekken 
Ik heb geheurd, dat ze now oefent met völ bombarie 
veur acrobate bi-j Sarassani 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
De kapper was al één dag eerder met  Hannie in de camper op pad 
In Zwitserland merkte, datte gin strikske en aoverhemd bi-j zich had 
Het in paniek Plorren-Frans gebeld 
Den het um toen gerust gesteld 
 



Marijke het één trui minder met genommen 
en zo is ut grei bi-j de kapper gekommen 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Nao de vakantie gaon wi-j wieder met de concertreis naor Zwitserland……. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Door: Ton Smilde 
 
 

Kasteel Hackfort 

 



Kasteel Hackfort is een kasteel in Vorden, in de provincie Gelderland. Het kasteel is in eigendom van 
de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Te midden van uitgestrekte landerijen ligt in het 
centrum van landgoed Hackfort het kasteel. Tot het landgoed behoren een kasteel met wandelbos, 
koetshuis, tuinmanswoning, watermolen en vele boerderijen. 
 

 
In 1392 staat in het leenregister van de heren van Bronckhorst een huis tot "Hacforden" met 
voorburcht en grachten vermeld. Het is begonnen als een woontoren. Het is grotendeels verwoest 
door Spaanse troepen in 1586 tijdens de Tachtigjarige Oorlog. In 1598 is het herbouwd door 
Borchard van Westerholt. Op een gevelsteen staat dit vermeld, alsmede dat het kasteel in 1788 flink 
verbouwd is door Borchard Frederic Willem van Westerholt.  
 

 



Het werd een strakkere gevel met grote ramen, in plaats van een gevel met uitstekende toiletten en 
kruisramen met onderin vensterluiken zoals voordien. Het poortgebouw werd gesloopt, zodat het 
aanzicht op de nu symmetrische voorgevel en het bordes vrij kwam. Ook de grachten werden 
gedempt. Het kasteel ligt te midden van bossen en weilanden. Bij het kasteel bevindt zich ook de 
Watermolen van Hackfort. 
 

 
 
In 1324 verkocht Willem van Bronckhorst een goed te "Hacvorde" aan Jacob van der Welle, die zich 
daarna Van Hackfort ging noemen. Leenheer bleven de Van Bronckhorsten tot 1702. In 1581 kwam 
het via de erfdochter Jacoba van Hackfort aan de familie Van Raesfelt. Via hun dochter Margarethe 
vererfde in 1602 de leenopvolging aan haar neef Borchard van Westerholt, die voor haar overlijden 
het kasteel weer had opgebouwd. Het is eeuwenlang in bezit van de baronnen Van Westerholt 
gebleven. 

 



Toen Borchard Frederik Willem, de een na laatste generatie uit het geslacht Westerholt, in 1934 
overleed, liet hij zijn vijf kinderen als erfgenaam achter. Behalve Clara waren ze allen ongehuwd. 
Clara werd in 1935 uit geboedeld. Haar broer en drie zussen bleven eigenaren, elk voor ieder een 
kwart. In 1964 overleed 'freule zus' uit Den Haag. Zij legateerde haar kwart aan Natuurmonumenten. 
In datzelfde jaar maakte haar broer Arend een testament waarin hij zijn kwart ook aan 
Natuurmonumenten naliet. Arend en zijn zussen bleven het beheer houden tot de laatste erfgenaam 
overleden zou zijn. Arend overleed op 8 oktober 1970, zijn zus freule Emma op 28 november 1971. 
Zus Sannie voerde daarna als enige het beheer over Hackfort. Freule Sannie overleed als laatste 
Westerholt op 14 april 1981 waarmee Hackfort geheel in eigendom kwam aan Natuurmonumenten. 
 

 
 
De grote moestuin dateert in eerste aanleg van circa 1790 en heeft zijn huidige vorm gekregen rond 
1850. In kasteelmoestuin 'Hof van Hackfort' worden al ruim twee eeuwen groenten, fruit, bloemen 
en kruiden voor eigen gebruik geteeld.  

 

 
 
Nu vind je in de herstelde moestuin vergeten groenten zoals kardoen. In de lange 19e-eeuwse 
bakstenen kweekbak (koude bak) worden zaailingen en tere planten doorgekweekt. Een groep 
enthousiaste vrijwilligers onderhoudt de Hof van Hackfort. De oogst wordt nog steeds op het 
landgoed gebruikt, nu in het restaurant ‘De Keuken van Hackfort’. 



Rondom het kasteel zijn enkele wandelroutes, 
een kort rondje om het kasteel en de 
watermolen. bijvoorbeeld. Wat zeker een 
aanrader is om iets te eten of te drinken op het 
terras van het restaurant.  
Het appeltaartje dat ik had, lust ik er wel twee 
van. Al eten wordt bereid met streekproducten 
en de kruiden komen natuurlijk uit de eigen tuin. 
Bij de slagbomen op de parkeerplaats wordt het 
kenteken geregistreerd, na bezoek moet je bij de 
betaal automaat je kenteken invoeren en 
betalen. 
 
 
 
 

 

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 


