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Amateurkoren mogen niet langer samen zingen! 
Digitaal Kerstconcert wordt Digitaal Nieuwjaarsconcert! 

Zingen in groepsverband is verboden en daarom mogen amateurkoren niet samen zingen. Dat geldt 
voor repetities en concerten. Het OMT adviseerde het kabinet op 3 november 2020 om zingen in een 
groep af te raden. ‘Een verhoogd transmissierisico door zingen kan namelijk niet worden 
uitgesloten’. Het kabinet volgt dit advies en verbiedt zingen in een groep (van 2 personen of 
meer) vanaf 19 november 2020. Er gelden uitzonderingen voor onder meer professionele zangers en 
zangkoren, kinderen tot en met 12 jaar: zij mogen wel in groepen zingen. Ook tijdens kerkdiensten 
mag gezongen blijven worden. 

En daar sta je dan als bestuur van het Ulfts mannenkoor. Net alle afspraken bevestigd, extra 
repetitie(s) afgesproken, het repertoire definitief vastgesteld, data vastgelegd in de SSP-hal en samen 
met het bestuur van Harmonie Ulft de laatste organisatorische dingen doorgelopen voor onze 
gezamenlijke primeur in Coronatijd: het digitale Kerstconcert!!  
 
‘Er komen geen nieuwe maatregelen’, zo luidde de boodschap nog in de persconferentie van 
afgelopen dinsdag. Terug naar de situatie van 13 oktober dus? Nee. Een paar minuten later draaide 
het kabinet een fikse koude douche open. Plotseling was er een verbod op samen zingen voor 
amateurkoren. Je moest daarvoor wel kijken op de website Rijksoverheid.nl, want daar was het 
besluit over een hele grote sector ergens achteloos weggestopt. 

Het bericht dat amateurkoren vanaf 19 november 2020 niet samen mogen zingen, slaat natuurlijk in 
als een bom. “Een mokerslag, bijna een doodsklap”. Zo omschrijft een bestuurslid het effect van deze 
maatregel op zangkoren. Van het ene op het andere moment komt een einde aan alle repetities en 
voorbereidingen voor ons digitale Kerstconcert. Erg zuur voor zowel het Ulfts Mannenkoor en Christo 
als voor Harmonie Ulft en Jos Jansen. Vooral ook omdat niet duidelijk is wanneer deze maatregel 
weer wordt opgeheven. 
 
Het Ulfts Mannenkoor werkt al maanden hard om verantwoord te repeteren met nauwkeurige 
protocollen, in een andere repetitieruimte en in kleinere groepen. Regelmatig weegt het bestuur af: 
zijn er meer aanpassingen nodig of willen we zelf een pas op de plaats maken? Wij nemen hierin 
onze verantwoordelijkheid. En met succes: vele repetities zijn sinds juni goed gegaan. Die eigen 
verantwoordelijkheid wordt nu weggenomen, zonder duidelijke onderbouwing, zonder perspectief 
en zonder overleg. 
 
Digitaal Kerstconcert wordt digitaal Nieuwjaarsconcert 
Genoeg getreurd. We moeten verder. Er gloort namelijk ook heel voorzichtig licht aan het eind van 
de tunnel. Vaccin(s) zijn in de eindfase van hun ontwikkeling en met de huidige maatregelen is de 
verwachting dat half januari weer (veel) meer mogelijk en ‘ontspanning’ in zicht is. Dus nog even de 
tanden op elkaar zetten. Volhouden dus, en dat kunnen we! 



 
De manier waarop het Ulfts Mannenkoor, ondanks de beperkte mogelijkheden, zich heeft voorbereid 
op het Kerstconcert, gaf zowel de zangers als het bestuur veel energie. Het enthousiasme was groot. 
Daarom heeft het bestuur besloten het digitale Kerstconcert om te zetten naar een digitaal 
Nieuwjaarsconcert in de tweede helft van januari 2021. Er is daarvoor al contact geweest met 
Harmonie Ulft, Regio8, het DRU Industriepark/SSP-hal en de Silvoxstudio. Alle partijen hebben hun 
onvoorwaardelijke medewerking toegezegd. De beide dirigenten buigen zich op dit moment over 
een programma voor dit digitale Nieuwjaarsconcert. Ze kijken ook welke liederen die we ook voor 
het Kerstconcert instudeerden nog ‘gebruikt’ kunnen worden. Kortom: iedereen is teleurgesteld over 
het niet doorgaan van het Kerstconcert maar razend enthousiast over het alternatief: het 
Nieuwjaarsconcert 2021. Volgende week meer over de verdere stappen en resultaten. 
Blijf in de tussentijd gezond. 
 
Ton Menke [voorzitter] 
 
 
 
 

   Digitaal Nieuwjaarsconcert 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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”. 
 
Overlijden van Henriëtte Rothuizen - van Eijk: 

     
 

Zo	bescheiden	als	je	geleefd	hebt,	
zo	bescheiden	ben	je	heengegaan	 

Henriëtte	Rothuizen	-	van	Eijk	 
Op vrijdag 6 november 2020 ben jij van ons heengegaan en op dinsdag 10 november 2020 hebben 
wij met ons vieren en met Vlinder afscheid van je genomen.  

Willem 
Ellen & Vlinder  
2 Madelein & Erik  

Wij zijn bijzonder dankbaar voor alle medeleven, steun en troost die wij mochten ontvangen na het 
overlijden van mijn vrouw, onze moeder en mijn schoonmoeder.  
Dr Huber Noodtstraat 109-14, 7001 DV Doetinchem  

Wil Rothuizen schrijft:  
Beste allemaal,  
Ik ben diep getroffen door de vele tekens van medeleven die ik van jullie mocht ontvangen. 
Deze zijn me erg tot steun. Hartelijk dank daarvoor. 



 

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!! 
 
 
Beste medezangers, 
  
Reagerend op het onderwerp: wat doe jij in deze corona tijd? kan ik het volgende zeggen. 
Mijn vrouw en ik hebben gelukkig veel gezamenlijke interesses. Dat is Wandelen, tuinieren, fietsen 
en tennissen. Het wandelen heeft onze “spleetogen” verder geopend en aangemoedigd door de 
stukjes van Herman zijn we met andere ogen naar de natuur gaan kijken. Met behulp van de media 
zoals de bibliotheek en internet, bekijken we de gemaakte foto’s om te weten te komen wat we 
gezien hebben. Daarnaast heeft iedere gemeente voor de jeugd de Sjors Sportief Actie opgestart 
waarvoor ik me als tennisser heb opgegeven om de jeugd 8-12 jaar op te vangen en te begeleiden in 
het bij brengen van de eerste beginselen van de tennis sport. Gedurende 4 weken gaan we iedere 
woensdag de baan op en het is fantastisch te zien hoe veel energie die jongens en meiden erin 
stoppen. Soms zijn vooral die knapen, ongeleide projectielen, maar daar weet ik wel raad mee. 
Vooral als ik die knullen influister, straks gaan we een wedstrijdje spelen en dan laten we die meiden 
wel een poepie ruiken. Nou het gejuich is al van ver te horen. Als de 1 ½ uur erop zit hoor ik nou 
“meester” harstikke bedankt en tot volgende week. Thuisgekomen kom ik tot de conclusie, dat ik 
geen 25 meer ben maar voel wel zo. 
  
Er zijn ook minder leuke dingen die we doen en dat is het bezoeken van mensen voor zover mogelijk 
die alleen of ziek zijn. Dat geeft aan de ene kant veel voldoening, maar laat ook de keerzijde van de 
medaille zien en realiseer jij je hoe gezegend je bent als je nog bij elkaar mag en kunt zijn. Zoals het 
droevige bericht over de familie Rothuizen ons bereikte. 
Dan doe je er het zwijgen toe. 
  
Groetend 
Leendert Santema 
 

 

 
 



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

Concerten en aktiviteiten UMK 2020 
    
 2021   
Januari Digitaal Nieuwjaarsconcert (geluidsopnamen Silvox) aanvang 19.00 uur 

 aanwezig 18.30 uur 
 inzingen  
 opbouw Vanaf 16.00  
   

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

Januari Uitzending digitaal Nieuwjaarsconcert aanvang  
 aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  

 
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 
 

Boelekeerlspad 
In het buitengebied tussen Zelhem en Halle hebben buurtbewoners een wandelroute 
aangelegd.  
De wandeling is zes kilometer lang en voert afwisselend door bos en agrarisch gebied. 
 

 

 



De wandelroute kreeg de naam Boelekeerlspad. De Boelekeerl was vroeger het schrikbeeld 
van de jeugd, die bang werd gemaakt voor 'disse keerl'. De man was onzichtbaar, hield zich 
op in watergaten en het was als kind beter om dit kwaadaardig schepsel niet te ontmoeten.  
"De boelekeerl zit onder 't vlonder, doarumme meug i-j nooit dichte bi-j 't water of bi-j de 
kolk kommen." 
 

 
 
De route is uniek, omdat het een puur particulier initiatief is van enthousiaste 
buurtbewoners. De route loopt door een gebied waar ruilverkaveling heeft plaatsgevonden 
en waar grote stukken zijn ingericht als natuurgebied. De bezoekers krijgen daardoor een 
rijkgeschakeerde wandeling voorgeschoteld, door bos, heide, moeras, grasland, akkers en 
langs open water.  
In het gebied vindt u zeldzame planten -van de rode lijst- waaronder enkele orchideeën. 
 
 
 

 



De route heeft drie startpunten: 
 

• Boerderij Boldiek, Boldijk 6 te Halle; 
• Nijmansedijk, ter hoogte van Nieuw Reugebrink; 
• Stadsedijk, Besseldersbos. 

 

 
 
Bij elk startpunt staat een informatiebord met routekaart. Een routebeschrijving is 
verkrijgbaar bij de VVV Zelhem, campings in de omgeving en Boerderij Boldiek. 
 

 
Bovenstaande info is afkomstig van de website Boelekeerlspad. Hier vindt u meer informatie 
en routekaarten. https://www.boelekeerlspad.nl/index2.htm 
 



 
 
Door: Herman Nijhof 
 
Even een tijd druk geweest met andere milieuzaken. Begin november hebben Ursula en ik eindelijk 
weer eens het ‘Boelskeerlspad’ bij Zelhem/Halle gelopen (zie ook de bijdrage van Ton Smilde). Arme 
schrale zandgrond. Hier is rond 1950 nog de laatste heide ontgonnen en ik ken nog mensen, die hier 
op de heide aan schoolvoetbal deden. De namen van de wegen duiden op de ontginningstijd, zoals 
Boldiek, Jolinkdijk en Priesterdijk. Dit waren rechte wegen door het te ontginnen landschap. 
Waarschijnlijk ontgonnen met de achter gebleven draglines en kiepwagentjes op smalspoor 
voortgedrukt door “losse” arbeiders.  
 
Het gebied werd ook ontwaterd door de Heidehoekse Vloed. Rond 1990 kwam men erachter dat het 
slecht boeren was op deze arme gronden en men kwam op het idee de grote varkensgebieden, waar 
de varkenspest geheerst had, te scheiden door grote Ecologische Verbindingszones. Ecologische 
verbindingen tussen robuuste natuurgebieden. Hier werden poelen aangelegd en bossen aangeplant. 
Succes verzekerd. Er kwamen boomkikkers, kamsalamanders (20 cm lang) en weide- en watervogels. 
De gevlekte orchidee, klokjesgentiaan en parnassia. Het voetbalheideveld werd weer in ere hersteld 
met jeneverbesstruiken. Door staatsecretaris H. Bleker werd de voortgang van EVZ ’s abrupt gestopt.  
 
Tijdens ons wandeling was men bezig met een grote machine, ik denk een cutter, om de 
snelgroeiende wilgen te verwijderen. Deze machine grijpt de boom vast en wringt die met een mes 
los. Er wordt niet gezaagd. Dit hout gaat naar de bio-centrales.  

 
 
Verderop staat een educatieve grondwaterstandmeter van Waterschap RijnIJssel (WRIJ). Dit is een 
buitenbuis met rood, geel en blauwe maten. En een interne dichte binnenbuis, die de hoogte van de 
grondwaterstand aangeeft. 
Op de foto zie je de binnenbuis gelijk staan met grond waar je op loopt. We hebben de 
grondwaterstand afgelezen en hier was de waterstand 2 meter te laag ten opzichte van het 
gewenste niveau in november! Bij de gele kleur zie je nog net -1 m. Rood en geel zijn niet goed.  
 
Een eind verder is een drinkpoel. Om een volksverhaal te vertellen, hebben de vrijwilligers van dit 
gebied, hier een drijvende klauwende groene hand in gemaakt. Deze hand stond op de droge bodem 
op ongeveer 2 meter onder het maaiveld toen we hier keken. Dit is de hand van de Boelskerel, het 
watermonster.  



In mijn jeugd werd ik ook al door mijn moeder gewaarschuwd niet te dicht bij de “poepesloot” te 
komen vanwege de Bullebak. Want dan werd ik er in getrokken. En toch viel ik erin! Met de blote 
kont op het granieten aanrecht werd ik toen onder koude kraan weer schoon gemaakt. Geen 
douche, wel de wekelijkse teil. Waarom hier die hand? Wel, een onschuldig maagdelijke dienstmeid 
ging en mocht, na een tijd werken bij een rijke boer, weer naar huis. De Boelskerel lokte haar richting 
poel en greep haar met zijn klauwen. Zij gilde en een jonge boer die met een zeis verder op aan het 
maaien was, schoot te hulp. Met de zeis sloeg hij de hand eraf en sinds die tijd drijft de hand op deze 
poel. Zij ontsnapte en leefde nog lang en……. 
 
Toch nog terug naar de paddenstoelen. Het bovengrondse deel, het vruchtlichaam, van de 
paddenstoel wordt vaak in verband gebracht met padden, draken, elfjes, kabouters, heksen, 
tovenaars, heidense priesters en zelfs met de duivel en de dood. De vliegenzwam wordt gebruikt om 
te hallucineren. De vliegenzwam wordt zelfs vergeleken met de boom van kennis, de appel, in het 
paradijs. Visioenen kregen ze of orakels werden gedaan door priesters met een kaal hoofd, tonsuur, 
waar ze het rode vlies van de vliegenzwam oplegden.  
Heksenbezem in de boom, heksenboleet en heksenkring van paddenstoelen in het bos, heksenei of 
duivelsei. In elk geval om bang van te worden. 
 
Een van de meest gelezen boeken is de bijbel. Na de vertaling in de landstaal en de boekdrukkunst 
(1460) nam dit lezen nog veel meer toe. Maar een bijna even belangrijk boek, uitgebracht in 1485/ 
1486 was de Heksenhamer. In het latijn Malleus (hamer) Maleficarum ( kwaaddoensters) van de 
schrijver Heinrich Kramer, een dominicaan, die inquisiteur of godsdienstvervolger was. De paus van 
die tijd was bang voor ketterij, een ander geloof dan RK. In de Heksenhamer stond dat vrouwen van 
nature slecht waren: ondergeschikt aan de man, ze lieten de oogst mislukken en doodden het vee. Ze 
hadden gemeenschap met de duivel, het “boelschap” (boelskerel) of met andere onstoffelijke 
wezens. Deze als heksen aangemerkte vrouwen, waren vaak zeer deskundig in geneeskrachtige 
planten of waren uitstekende vroedvrouwen. In ’s-Heerenberg is een vrouw gedwongen een 
waterproef te doen in het Azewijnse gat. Hoe stelde men zich voor dat deze vrouwen konden 
vliegen? Aten zij kinderlijkjes of smeerden ze bezemsteel in met lijm uit gekookte botten van deze 
onschuldige kinderen? Doet dat je niet denken aan QAnon ? Zielig toch zo’n gedachte. 
 
In het bos vond ik een prachtige grote inktzwam met eronder de duivelseieren. Zo’n zwam zit in het 
klein eerst in een eivorm. Zwelt op, doorbreekt het vlies van het ei en groeit uit tot de paddenstoel.  
Vliegen komen op de reuk af en verspreiden zo de sporen. Deze zwam heet deftig phallus impudicus. 
Dit betekent schaamteloze penis. 
 

 
 



Aangezien het onstoffelijke lichaam van de duivel niet rechtstreeks kon paren met de van heks 
verdachte vrouw, kreeg de grote stinkzwam een vervangende functie volgens de schrijver van het 
vreemde boek. Er gaat ook een verhaal dat koningin Victoria van Groot-Brittannië, voordat ze ging 
wandelen in het herfstbos, deze schaamteloze paddenstoelen liet verwijderen. Hopelijk heb ik jullie 
niet teveel geschokt. 
 
 
 

 

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. 
 
 

 
 
Op 2 okt 2012 werd er in de DRU, met de Engelse dirigent William Relton geoefend. Dit voor het grote 
concert in de Royal Albert Hall te Londen. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
Door: Marlies van Hal 
 
Weer terug in Ulft bi-j Smithuus in 't clublokaal 
steet d'r 'n overheerlijke brunch in de zaal 
Genoeg te aeten en ook drankjes 
spraekers, cadeautjes en bedankjes 
 
Willem Menke praot as 'n goeie tolk 
namens 't mannenkoor-paerdevolk 
Dan kump d'r veur Piet Engelen 'n spannend moment 
't erelidmaatschap wördt 'm toegekend 
 
Trouwe fan en lid van 't Vriendenkringbestuur 
En medeoprichter van 't eerste uur 
wördt zo heel terecht geëerd, 
veur alles watte het gepresteerd 
 
Dan zit de Engelandreis d'r weer op 
alleen Marian Hageman had 'n strop  
Heur man had massa's foto's genommen 
aan 't filmpje lek gin end te kommen 
 
Kiekjes van de boot, concerten, de hele ratteplan 
en veural actiefoto's van Marian 
Bi-j thuuskomst wier Marian nijdig as 'n  spin 
Arnold had zes dagen geknipst zonder filmpje derin 
't Kan iedereen oaverkommen, en 't geet mien niks aan 
Maor wie de schoen past, die trekke 'm aan 
 
11 September, amper thuus 't geet ow boaven ow verstand 
Staon de Twintowers en 't  Pentagon in brand 
Wi-j laeven met de Amerikanen mee 
en Herman Mulder het 'n goed idee 
 
't Bestuur en de Gemeente gaon samen aan 't werk 
um 'n herdenkingsdienst te holden in de P en P kerk 
D'r wier völ geregeld in 'n körte tied 
En wi-j zongen menig prachtig lied 
 
Indrukwekkende woorden van Jan van Aalst, pastoor en dominee 
de burgemeester en 'n ex-inwoonster van New York doen mee 



Condoleanceregister, vlaggen, mooie woorden 
afschuw en onbegrip  aover al dat moorden 
Dat vindt allemaol plaats op 21 September 
'n delegatie van't koor mocht naor den Haag in november 
De Amerikaanse Ambassade het 't UMK met 'n uutneudiging verrast 
en dus bunt vier zangers in Den Haag te gast 
 
7 Oktober  was de opkomst niet gering 
Bi-j 't Dankjewelconcert  veur de Vriendenkring 
Piet raekende uut hoevöl minuten en uren 
elk lied met aankundiging en applaus zol duren 
 
Martin  Reyntjes zei, de tied veur 't applaus is te gering 
of bu’j vergaeten dat ik 'n solo zing 
D'r is mooi gezongen veur 'n enthousiaste zaal 
prachtige liederen égaals in 'n andere taal 
 
De laatste zoemtoon bi-j Suliko ging niet op de goeje manier 
'n geluud as of der wind uut 'n band gelaoten wier 
't Was der één op de veurste ri-j, en ik nuum ook gin naam 
Maor wie de schoen past, die trekke 'm aan 
Tijdens dit concert kreeg Piet Engelen 't zwart op wit 
datte now bi-j de club van ereleden zit 
 
20 Oktober had Charles wat veur bestuur en dames geregeld 
bi-j Barten in Lobith wier gekegeld 
Der is lekker gegaeten en tegen mekaar gespöld 
maor één ding mot toch worden onthuld 
 
Zonder  op te scheppen mag worden gezegd 
Wi-j dames hebben de keerls van de baan gevaegd 
't Duut mien now nog deugd 
dat wi-j de mannen hebben afgedreugd 
Ik verspil d'r ook verders gin woorden meer aan 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
21 Oktober was 't koor weer mobiel 
in de Petrus en Pauluskerk in tenue de ville 
Veur Hein en Wil Overkamp is de mis 
umdat dit hun 40ste trouwdag is 
 
Piet wil nog welles op zien strepen staon 
dat hette in Oss ook al gedaon 
Hi-j mos veur Heleen wat boodschappen halen 
en lup naor de kassa um te betalen 
 
Hi-j het onder andere een fles Jif gekocht 
en het den flacon eerst goed onderzocht 
Daornao hette de deksel niet goed dicht gedaon 
en 't spul ook nog op de kop in 't karretje staon 
 
 



't Winkelpersoneel  was nogal verbolgen 
zin spoor was deur de hele winkel te volgen 
Toen hebben ze um 'n dweil in de handen gedauwd 
en gezegd, maak maor weer schoon, wat i-j heb verzaud 
 
Piet miek zich toen ook kennelijk zorgen  
want hi-j kèk as 'n moes op maondagmorgen 
Dat kan iedereen oaverkommen en 't geet mien niks aan 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
11 November  was UMK met Normaal op TV 
'n  opname van de "Höken in 't bos " toernee 
UMK in de bus, UMK in de tent 
en Piet van der Sanden was naodrukkelik present 
 
Opnamen bi-j Heleen en Piet in Oss 
Normaal, UMK en völ fans in 't bos 
17 November brengt de hele compagnie 
'n serenade veur  de jeurige Harmonie 
 
Ik wil jullie niet de aovend bederven 
maor hoe steet 't met de actie: Jonge leden werven? 
In 't veurjaor zag ik op 'n brief allemaol groepjes met 'n leider staon 
maor volgens mien het d'r nog niemand wat aan gedaon 
 
Onthold van mien, as d'r gin jonge leden komme 
is 't mannenkoor binnenkort, de domme 
Dan besteet d'r oaver vieftien jaor gin Ulfts Mannenkoor meer 
en den gedachte duut mien zeer 
Dus met z'n allen der tegenaan 
Den schoen trekken wi-j ons gezamenlijk aan 
 
18 November naor Vierakker, UMK en Reborn 
beide koren wazzen prima in vorm 
Around the world zag ik op 't programmabuukske staon 
Luna en Comrades in Arms zun goed in première gegaon 
Erwin en Wilfried as ni-je solisten 
die met mentale hulp van Anna Marie van wanten wisten 
 
23 November is d'r weer bal 
De firma Ulamo opent ’n ni-je hal 
Naodat de gasten 't Gemengde Koor de Harmonie hebben geheurd 
Is 't UMK as uutsmieter aan de beurt 
 
Ulft mien dörpke is toepasselijke muziek 
veur dizze rasechte Ulftse fabriek 
Do'nt cry for me met Roos wördt zeer gewaardeerd 
Con Partiro en 't Wolgalied lopen gesmeerd 
 
 



24 November zingen de mannen uut Ulf 
in Doetinchem de mis veur 'n golden brulf 
En ik bun bli-j dat UMK 25 November naor Hüthum is gegaon 
umdat mien wiegske doar ooit het gestaon 
 
'n Prachtig concert, Russisch en internationaal 
de akoestiek in de kerk was ideaal 
Völ applaus, 'n meer dan tevraejen publiek 
en in de Duitse kranten lovende kritiek 
 
Dat is alles wat ik had te verslaon 
Wat d'r dit jaor goed en mis is gegaon 
Soms wat aangedikt, maor 't meeste is waor 
En dan heb ik nog 'n wens veur 't volgende jaor 
 
Luuster niet altied, waes niet te braaf en hold ow af en toe van den domme 
Want hoe mot ik anders aan teksten komme 
Vrienden now wet ik echt niks meer 
 
laot goed gaon, en tut de volgende keer…….. 
 

 

 
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 


