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Zangpauze en nieuwe planning digitaal Kerstconcert 
De aangescherpte maatregelen van het kabinet leidden afgelopen dinsdag tot een zangpauze van 
twee weken voor de koorwereld. Omdat het kabinet iedereen oproept zoveel mogelijk thuis te 
blijven gaan onder meer de theaters, podia en andere culturele instellingen twee weken op slot. 
Amateurkunstbeoefening -zoals acteren, blazen, dansen en zingen – is tijdens deze periode niet 
toegestaan met meer dan 2 personen, of 1 huishouden.   

Daarnaast viel het oog van het bestuur van het Ulfts Mannenkoor op een ander opvallend bericht. 
Het OMT, het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert over het coronabeleid, heeft 
zingen in groepsverband nu afgeraden ‘in elke context’. Dat advies kwam op 3 november bovenop de 
aankondiging van de extra maatregelen van het kabinet. 

Voor het bestuur komt dit advies uit de lucht vallen. Het zou een hard gelag zijn voor de koren in 
Nederland. Zeker nadat op diezelfde 3e november weer bleek dat koren het nu juist erg goed doen. 
Het RIVM rapporteerde in de wekelijkse update van de Epidemiologische situatie COVID-19 
Nederland niet voor de eerste keer dat het percentage nieuwe besmettingen in de koorwereld 
vrijwel nihil is. Zelfs bij de vaststelling dat diverse koren alweer even gestopt zijn met repeteren, is 
dat zeer opmerkelijk. In de komende dagen gaan we uitzoeken wat er achter dit plotselinge advies 
zit, waar het vandaan komt en wat dit nu echt gaat betekenen. We houden u op de hoogte. 

Nieuwe Planning Digitaal Kerstconcert 
Het bestuur heeft, naar aanleiding van de nieuwe ‘lockdown’, in overleg met Harmonie Ulft nieuwe 
afspraken gemaakt met Caspar Falke van de Silvoxstudio in Silvolde en Remco Geurts van Regio8, 
over de geluids- en TV-registratie van ons gezamenlijke digitale Kerstconcert. De geluidsopnamen is 
voor Harmonie Ulft verschoven naar dinsdag 1 december 2020 en voor het Ulfts Mannenkoor naar 
woensdag(!) 2 december 2020. De TV-registratie door Regio8 vindt nu plaats op dinsdag 8 december 
2020.   
 
Ons advies voor de komende tijd? Niet bij de pakken neerzitten! Elkaar sterk houden is nu het 
devies! Blijf gezond! 

 
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”. 
 
 
Stef Stapelbroek en zijn vrouw melden dat ze tot en met 11 november in quarantaine zitten. Dit 
vanwege het feit dat twee medewerksters van Azora positief getest zijn op Covid-19 (Corona). 
Telefoontjes kunt u plegen en kaartjes mogen worden gestuurd.  
 
Annemarie Krijgsman heeft met het bestuur overlegd en geeft de komende twee weken geen 
zangles. De eerstvolgende keer is (ijs en weder dienende) zaterdag 21 november 2020. De betrokken 
zangers worden door Annemarie zelf geïnformeerd.  
 
De regels die gelden van 4 t/m 18 november, 22.00 uur, op een rij: 

• Buiten de eigen woning geldt dat maximaal 2 personen of 1 huishouden in groepsverband 
ergens heen mogen gaan of iets mogen ondernemen. 

• Er is een verbod op openstelling van voor publiek toegankelijke gebouwen. Dit betekent dat 
bibliotheken, bioscopen, theaters, podia voor alle genres van muziek, musea, muziekscholen, 
presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie gesloten zijn. 

• Amateurkunstbeoefening zoals acteren, blazen, dansen en zingen is niet toegestaan met 
meer dan 2 personen, of 1 huishouden 

• Professionele gezelschappen en acteurs (ook in de audiovisuele sector) mogen wel hun 
werkzaamheden (trainen, repeteren, livestreams opnemen) voortzetten. Uitgangspunt 
hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan. 

• Activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar, ook in groepsverband, zijn 
toegestaan bij scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen. 

 



 

Peter Gregoor pleitte in de vorige nieuwsbrief voor een nieuwe rubriek “Hoe komen we de 
Coronatijd door”: Het corona virus en de corona maatregelen houden ons al maanden in haar greep. 
Vaak denk ik aan onze zangers hoe zij deze periode door komen. Aan huis gebonden, weinig of geen 
familiebezoek, drukke plaatsen vermijden en bepaalde activiteiten niet meer kunnen doen? 

Dit zette mij aan het denken. Misschien is het interessant om van onze zangers te leren hoe zij deze 
periode doorkomen. Dan bedoel ik meer of zij een bepaalde hobby of activiteit hebben waaraan ze 
veel plezier beleven en afleiding hebben en die hun door deze moeilijke tijden helpt? Misschien zijn 
er zangers die dit met ons willen delen? Zodat zij dan weer andere zangers kunnen inspireren en 
stimuleren. Schroom niet en stuur ons je verhaal!! 

 
 

 

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. 
 

 
1 mrt 1985 Wiener-Sängerknapen 
 



 
 
Let op! Gewijzigde data geluids- en TV-opnamen Digitaal Kerstconcert 
 

Concerten en aktiviteiten UMK 2020 
    
    
Woe. 
02-12 

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

Di. 
09-12 

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. 
10.10 

Concert i.s.m. Balalaika Trio Trojka aanvang 18.00 uur 
Stadttheater Emmerich aanwezig  
 inzingen  
 opbouwen  
   

Zon. 
12.12 

Kerstconcert i.s.m. blaasensemble aanvang 20.00 uur 
Stadttheater Emmerich aanwezig  
 inzingen  
 opbouwen  
   

 



 
 
Door: Ton Smilde 
 

Grand Canyon 
 
De Grand Canyon (verbastering van Spaans Gran Cañón) is een zeer brede en diepe kloof in het 
noorden van de Amerikaanse staat Arizona. In de loop van miljoenen jaren heeft het water van de 
Colorado deze kloof in het landschap doen ontstaan. Deze extreme erosie werd mogelijk doordat het 
gebied waarin de kloof ligt steeds verder omhoog rees. De Colorado erodeert ongeveer 16 cm per 
1000 jaar.  
 

 
 
De canyon is ongeveer 435 kilometer lang en heeft een breedte die varieert tussen 15 en 29 
kilometer. Het gesteente dat nu bloot komt te liggen is volgens metingen circa 2 miljard jaar oud. De 
geologische structuur is onderdeel van de Grand Staircase. 



 
 
Van de leeftijd van de canyon zelf werden in verschillende gepubliceerde onderzoeken zeer 
verschillende opgaven gedaan. Een onderzoek dat in Nature werd gepubliceerd kwam op 70 miljoen 
jaar. Een zeer recent onderzoek komt uit op 6 miljoen jaar. In wetenschappelijke kring wordt over 
deze kwestie veel gediscussieerd. 
 

 



Ondanks de grote breedte is de overkant van de canyon vanaf vrijwel elk punt goed te zien. Dit komt 
door de extreem lage luchtvochtigheid in het woestijnachtige gebied waardoor de lichtabsorptie hier 
uitermate gering is. 
 

 
 
De wanden van de Grand Canyon zijn roodachtig gestreept door de verschillende samenstellingen 
van de lagen in de successie. Het rode gesteente van de Grand Canyon wordt op zijn mooist 
gewaardeerd vlak na zonsopkomst en even voor zonsondergang. Het wordt daarom vaak aanbevolen 
om rond deze tijden de Canyon te bezoeken. 

 
 
De eerste Europeaan die de canyon zag was de Spanjaard García López de Cárdenas die het gebied in 
1540 verkende. Lang voor die tijd werd het gebied reeds bewoond door indianen, van wie sommigen 
hun nederzettingen bouwden in de wanden van de canyon. Heden ten dage wonen er nog steeds 
zo'n 500 indianen in de Grand Canyon 



 
 
Het Nationaal Park Grand Canyon was een van de eerste nationale parken in de Verenigde Staten. 
President Roosevelt was een groot voorvechter voor het behoud van het gebied en kwam er vele 
malen om er op poema's te jagen en te genieten van het overweldigende uitzicht. Sinds 1979 staat 
het park op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 
 

 



De Grand Canyon is een toeristische attractie, vooral op uitzichtpunten langs de South Rim en in wat 
mindere mate langs de North Rim, maar er zijn ook bijzonder rustige plekken te vinden.  
 

 
 
De canyon is meer dan 1600 meter diep. Het is mogelijk er in af te dalen maar dit vergt, vanwege de 
grote diepte en de enorme hitte, een goede conditie en nog betere voorbereiding. Hoe lager men 
komt, des te hoger de temperatuur wordt.  
 

 



Sinds 21 maart 2007 kan ook de Grand Canyon Skywalk bezocht worden, een glazen brug die 1200 
meter boven de bodem hangt. Deze is echter niet te vinden in het nationale park, maar bij Grand 
Canyon West, het gebied van de Hualapai-indianen, die dan ook de exploitatie in handen hebben. 
 

 
 
North Rim 
De North Rim is de noordelijke rand van de Grand Canyon. De North Rim is bereikbaar via lokale weg 
67 door Kaibab National Forest, die begint bij Jacob Lake. In de winter is deze weg gesloten. 
Enkele uitzichtpunten zijn: Bright Angel Point, Point Imperial, Vista Encantada, Roosevelt Point, Cape 
Final en Cape Royal. Er zijn diverse wandelingen zoals de Bright Angel Trail, Cape Final Trail, Cape 
Royal Trail, Cliff Spring Trail, Ken Patrick Trail, North Kaibab Trail, Transept Trail, Uncle Jim Trail en 
Widforss Trail. 
 

 



South Rim 
De South Rim is de zuidelijke rand van de Grand Canyon in de omgeving van Grand Canyon Village. 
Hier komen de meeste toeristen voor bustochten en andere bezigheden zoals klimmen. Over het 
algemeen worden de uitzichten op de Grand Canyon vanaf deze kant als spectaculairder ervaren dan 
de uitzichten vanaf de North Rim. De South Rim is aantrekkelijker voor toeristen, doordat er meer 
faciliteiten (restaurants, verharde paden, kampeerplaatsen) zijn dan aan de North Rim. 
 

 
 
Enkele uitzichtpunten zijn: Hermit's Rest, Hopi Point, Pima Point, Powell Point, Mather Point, Yaki 
Point, Shoshone Point, Grandview Point, Moran Point, Zuni Point, Lipan Point en Navajo Point. Ook is 
er het Tusayan Museum en de Desert View Watchtower.  
Er zijn diverse wandelingen te maken zoals de Bright Angel Trail en South Kaibab Trail. 
 

 



Ik heb 5 of 6 keer het park bezocht, en elke keer was het 
leuk. Vorig jaar toen ik erg dicht in de buurt was heb ik het 
overgeslagen. Mijn prioriteiten lagen toen bij andere 
parken.  
Een keer ben ik bij de Grand Canyon Skywalk geweest. Het 
was net een jaar open, de weg er naar toe was nog 
onverhard, 80 kilometer lang werden we heen en weer 
geschud. Bij aankomst moest er voor het parkeren betaald 
worden, dit exclusief de toegang tot de Skywalk. De 
Skywalk is een dikke half ronde glazen plaat die 300 meter 
boven de canyon hangt. Je eigen fototoestel mocht niet 
mee, er was iemand die je foto nam die te koop was tegen 
een behoorlijke prijs. Met zijn tweeën zou het een kleine 
150 euro gekost hebben, we hebben het toen niet gedaan, 
het moet wel leuk blijven. 
 
 

 
Ton Smilde 
 

 
 
Door: Marlies van Hal 
 
17 mei 2001 is 't koor naor de kerk in Dinxperlo geweest 
Want daor had de firma Klaassen feest 
Honderdvieftig jaor geleien was dizze kerk 
Veur firma Klaassen de eerste order en begon hun werk 
  
UMK hèt helaas van heel wat stemmen 
't Laatste jaor afscheid motten nemmen 
Jan Wichers, Corrie Overbeek, Gerd Ebbers, Herman Limburg en Ludwig Splithoff 
Hebben wi’j begeleid naor crematorium en kerkhof 
Ook afscheid namen wi’j recent 
van Pieter Cramwinckel , onze erepresident 
 
30 Juni, een mooi tafereel 
Op de binnenhof van ut Anholts kasteel 
Veur de golden brulf van Wim Esser en zin vrouw Rie 
Zingt UMK menig mooie melodie 



 
Mark Willemsen met rooie rozen, de kapper is d'r niet 
Dirigent is Herman, onze reservepiet 
Op-èns raegen en donkere luchten 
Gasten en zangers ziet i’j naor binnen vluchten 
De lovende woorden van Jan van Aalst bunt niet gering 
Veur de mede-oprichter van de Vriendenkring 
 
17 Juli vakantieconcerten met dri’j debutanten 
Eerst wat zenuwachtig, maor zi’j wetten van wanten. 
Herman Hunting zingt mooi zuiver en zacht 
't prachtige lied "Still wie die Nacht" 
 
Dan kump Erwin Mulder en geet met völ lef en bravour 
As solist in Joseph op de musicaltoer 
Wilfried Bongers het respect afgedwongen 
want hi’j hèt indrukwekkend 't Stenka Rasin gezongen 
 
Darnao nao Smithuus met z'n allen 
veur de vakantieborrel met bitterballen 
Daor het Jan Jansen naor 'n solo gesolliciteerd 
umdatte "Bi’j ons in de Jordaan "hèt gebleerd” 
 
Ook motten alle zangers, tenoren en bassen 
de ni’je sweatters veur Engeland passen 
Plorrenfrans en Marijke hebben met kennersblik gekekken 
of i’j 'n M, 'n L of XL aan mot trekken 
 
Sommige sweaters sluuten aan en sommige bunt van onder wied 
Dat is derveur da’j de dikke buuk niet ziet 
En toen begon de vakantie , vief waeken lang 
gin repetities, concerten of mannenkoorzang 
 
Anna Marie Krijgsman, ni’je ster bi’j de muzikale leiding 
gif 't koor now scholing en solistenbegeleiding 
Zi’j stuurt ni’je solisten aan 
Zelf is ze al jaoren 'n bekende sopraan 
De eerste resultaten bunt al geboekt 
bi’j de concerten in Maria Postel en Debbeshoek 
 
25 Augustus was 't snikheit, de mussen vielen dood van 't dak 
dus zongen wi’j in Zeddam in 't tropenpak 
2 September is der prachtig gezongen in de mis 
umdat 'robijnen’ feest van Theo en Lieneke Tempels is 
 
Één kerkganger zat der helemaol naost 
den vroeg, hèt één van jullie zangers soms last van de blaos 
Ik  heb één zanger vaak de kerk in en uut zien gaon 
in nèm aan um naor de WC te gaon 
Hi’j kon ook niet wetten, dat dat Henk Bennink was 
Den nog welles van orgel naor piano verkast 
 



Laatst was der bestuursvergadering, maor Peter mos vrog naor huus 
Um elf uur mos Jan van Aalst nog wat wetten, en belde um thuus 
Waarschijnlik is Peter toen erges bi’j gesteurd 
want Jan hèt alleen maor kreunen en stönnen geheurd 
Wat ze di’jen, ut geet mien ook helemaol niks aan 
Maor wie de schoen past, die trekke um aan 
 
23 Augustus  veur bakker Ebbers de begrafenismis 
Deur de hitte het de pastoor zich egaals 't zweit afgewist 
Met den eigesten doek dei-e nao de communie -zaegen 
nao elke slok van de mensen de kelk afvaegen 
 
Toen Jan dat zag , viele bi’jkans in coma 
Zo krig den miswien zin speciale aroma 
De kapper vroeg nog, word i’j hier de ni’je pastoor 
Nee, zei-e ik bun van 't uutzendbureau, i’j zit op 't verkeerde spoor 
 
En toen was iedereen bli’j, dat wi’j aan 6 september waren 
Met 158 lu’j gingen wi’j naor Engeland varen 
's Morges bi’j Smithuus 'n drukte van belang 
zangers, hun vrouwen, supporters, wat 'n gedrang 
 
Bi’j 't koppentellen in de bus  dei zich 't eerste probleem al veur 
Één zanger gaf aan de oproep gin geheur 
Den bleef gewoon thuus, zonder opgaaf van reden 
Gelukkig bunt der niet meer van die leden 
Zo gedraag i’j ow niet, hiervan klopt toch gin spaan 
En wie den schoen past, die trekke hem aan 
 
De bussen bun amper viefhonderd meter op pad 
'n noodkreet van Theo Mulder, der is al weer wat 
Theo en vrouw bun in alle staoten 
de tas met geld, pas en papier  is thuus gelaoten 
 
 
Theo is naor huus aan 't jagen en jachten 
'n hele bus zit op um te wachten 
't Was der maor één, en 't geet mien niks aan 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Eindelik kommen wi’j in Europoort 
Eerst passencontrole, dan mag i’j aan boord 
Ik snap niet hoe 't meugelik was 
Maor één van de twee wetholders hèt 'n verlopen pas 
 
Toestanden bi’j de marechaussee 
Pasfoto's maken, magge wel of niet mee 
Naor Hull wödt gebeld, offe daor welkom is 
efkes liek 't erop, ut geet helemaol mis 
 
Eindelik kump 't verlossende woord 
De wetholder mag met 'n noodpas aan boord 



John Freriks was 't niet, en ik nuum ook gin naam 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
De koffers bunt op 'n treintje gezet  
Wi’j gaon naor de hutten, de handbagage geet met 
Bi’j Jan Hendriksen hingen de schoenzaolen los 
hi’j vrug aan de stewart , watte daormet mos 
 
Den gif um secondeliem, daornao hette gin last 
En de zoalen zitten now nog steeds vast 
Aan de bar mo’j met Engels geld betalen 
en Fred Löwenthal geet zich 'n pilsje halen 
 
Hi’j bekik zich 't wisselgeld en zegt dan stug 
ik gaf twee pond en krieg dri’j kilo terug 
Nao 't heerlike diner geet alles  naor 't blauwe dek 
en wi’j geven 'n miniconcert op den gezellige plek 
 
Niemand had 'n map, waore met de neus in dook 
Dus wieder gin smoesjes, zonder map geet 't ook 
De zanger-pianist van 't schip wudt helemaol weggezongen 
Bi’j alles watte zingt is 't koor ingesprongen 
 
Hi’j zit now nao O sole mio en Con Partiro 
met 'n minderwaardigheidscomplex in de WAO 
En ik vraog mien af, wat zol der zun gebeurd 
asse ook nog es de kapper had geheurd 
 
As de aovend vordert zingt Marc Willemsen You 'll never walk alone 
en Martin Reyntjes Glory Hallelujah, heel mooi op toon 
Nao Malageña kump Willy Menke met Lady pistol down 
En Koert Broekhuzen achter de piano as muzikale clown 
Nick Lokhoff geet met de pet collecteren 
en 't geld is veur missen, dat is te waarderen 
 
Vrijdagmorgen is der land in zicht 
Um vief uur bi’j 't eerste licht 
bunt de eersten zich al bi’j de douchen aan 't ruuren 
misschien ook wel de laatsten van nachtelijke avonturen 
 
Nao 'n heerlijk ontbijt kan de ontscheping beginnen 
'n delegatie Engelsen begroet ons met hartelijke zinnen 
Gelukkig zien wi’j Heleen en Piet ook weer 
Verschil mot der waezen, die wazzen d'r al eer 
 
 
Met dri’j bussen en 'n Mobimax 
worden wi’j van Hull naor Helmsley gebracht 
In de All Saints Church wördt prachtig gezongen 
'n volle kerk, zelfs 'n diplomaat is gekommen 
 
Den was bli’j, datte derbi’j is gewès 



de man was  nao afloop "very impressed" 
Daornao zaten alle pubs vol met Ulftse spetters 
Helmsley zag blauw van de mannenkoor-sweaters 
 
De bussen staon klaor um ons naor Huddersfield te brengen 
waor wi’j ons onder de leden van Honley gaon mengen  
Op de Campus 't inkwartieren bi’j de gastgezinnen 
Jan van Aalst mot daor met 'n speech beginnen 
 
Den bun wi’j kwiet en zuuken het gin zin 
Den volgt de mobimax, den is weg met 'n hoop koffers derin 
Hein Overkamp had hos naor gin enkel concert kunnen gaon 
de zak met smoking en kozakkenpak is op de parkeerplaats blieven staon 
 
En Nico Coolen zin muziekmap lei nog in de Engelse bus 
den was al 60 km wieder, dat wier 'n lastige klus 
En zo bunt der nog meer, maor ik nuum maor gin naam 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Volgende weak gaon wi’j wieder met de Engelandreis..... 
 
 
 

 
 
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 


