
Ulfts Mannenkoor Jaargang 1 Nummer 36 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Verbod wordt mogelijk een ‘dringend advies’ om niet te zingen 

Mogelijk wordt het zangverbod vanaf 1 december een ‘dringend advies’ om niet te zingen. Het 
verbod is namelijk niet overgenomen in de ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19’, die vorige 
week naar de Tweede Kamer is gestuurd. Die moet zich daar nog wel over buigen. 

Het zang- en schreeuwverbod stond voorheen in de regionale noodverordeningen. De 
nieuwe ‘Tijdelijke wet maatregelen covid-19’ (vaak ‘de Coronawet’ genoemd) vervangt de 
voorschriften die in die noodverordeningen waren opgenomen. Het is de bedoeling dat de 
Coronawet op 1 december van kracht wordt. 

In de aanbiedingsbrief bij de verstuurde ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19’ (zeg maar: de 
concrete uitwerking van de Coronawet) schrijven de ministers Grapperhaus en De Jonge echter dat 
het verbod op zingen niet in de nieuwe wet wordt opgenomen maar verandert in een ‘dringend 
advies’. Reden: de Wet publieke gezondheid (Wpg) biedt geen wettelijke grondslag voor een verbod. 

Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor wacht nu eerst de behandeling door de Tweede 
Kamercommissie Justitie en Veiligheid af. Die besluit over de invoering van de Coronawet per 1 
december. Met het ‘dringende advies’ in plaats van een verbod zijn we weer terug in juli 2020 
jongsleden. Toen was het toegestaan weer te gaan zingen. Wel op 1,5 meter afstand, bij voorkeur in 
een zigzagformatie, altijd in een goed geventileerde ruimte en (weken later) in groepen van 
maximaal 30 personen. Hoe het gaat aflopen weten we nog niet en horen we hopelijk binnenkort.  
 
Een ander positief bericht (zie ook onder lief & leed) is dat de gemeente eenmalig € 110.000,- 
beschikbaar stelt voor verenigingen. Ook het Ulfts Mannenkoor ontvangt eenmalig 30% van de 
reguliere basissubsidie die in 2020 is ontvangen. Deze maatregel is onder andere mogelijk geworden 
omdat de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek unaniem een motie heeft aangenomen 
om sport, amateurkunstverenigingen en culturele organisaties die het moeilijk hebben, als gevolg 
van de corona-crisis financieel, materieel en immaterieel te helpen. Mooi dat de gemeenteraad het 
belangrijk vindt dat de sportieve en culturele voorzieningen in stand blijven en dat deze verenigingen 
en instellingen toekomstbestendig en financieel weerbaar zijn. 
 
Tenslotte wens ik u veel leesplezier en 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”. 
 
Gemeente stelt eenmalig € 110.000,- beschikbaar voor verenigingen  
Verenigingen hebben het zwaar in deze tijd vanwege de coronamaatregelen. Het college van 
burgemeester & wethouders komt het verenigingsleven daarom tegemoet. Ze stelt € 110.000,- 
beschikbaar. Met deze financiële steun wordt het belang van het verenigingsleven in de Oude 
IJsselstreek benadrukt en de waardering voor de inzet van de verenigingen de afgelopen maanden. 
Het bedrag wordt ingezet voor alle verenigingen die een basissubsidie ontvangen, zowel voor sport, 
cultuur als welzijn. Dus ook het Ulfts Mannenkoor ‘valt in de prijzen’.   
 
In deze bijzondere tijd neemt de vereniging weer een belangrijke plek in bij de leden en de inwoners 
van de gemeente. Doel is het verenigingsleven te helpen voortbestaan, zowel tijdens als na de 
coronacrisis. De coronatijd vraag veel van verenigingen, zowel organisatorisch als financieel. Steun 
vanuit de gemeente is daarom ook zeker op zijn plaats in deze tijd. De maatregelen die gelden, zeker 
nu in deze tweede coronagolf, vragen veerkracht van het bestuur, vrijwilligers en van de leden. De 
gemeente is zich hiervan bewust.  
 
Verenigingen ontvangen eenmalig 30% van de basissubsidie  
De gemeente heeft geld voor coronacompensatie van het Rijk ontvangen. Van deze gelden wordt  
€ 110.000,- verdeeld onder de verenigingen. Elke vereniging ontvangt eenmalig 30% van de reguliere 
basissubsidie die in 2020 is ontvangen. Hiervoor hoeft een vereniging geen aanvraag te doen en er 
zijn aan deze eenmalige bijdrage geen verplichtingen verbonden. Het Ulfts Mannenkoor is blij met 
deze blijk van waardering van meer dan € 800,-. 
 
Wim Zoet, secretaris van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV) vereniging Midden 
Nederland roept op: 
 

KNZV-Vereniging Midden Nederland 
Aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Zangersverbond 

  
 

 
Beste leden,  



Er is veel onbegrip onder zingend Nederland dat door de corona maatregelen zingen 
verboden is. Koornetwerk Nederland heeft over het verbod een brandbrief aan het Kabinet 
en 2e Kamer gestuurd. Bijgaande link leidt naar een petitie die deze brandbrief ondersteunt. 
De opstellers hopen van harte dat zoveel mogelijk zangeressen en zangers deze petitie willen 
ondertekenen.    
Ons verzoek is om de petitie aan jullie leden door te geleiden en hen uit te nodigen de petitie 
te ondertekenen. 
https://petities.nl/petitions/laat-ons-
zingen?locale=nl&fbclid=IwAR3Ep3wrpSWYhmnwyd5ITJlJ6PMXDIqDa7oWAYo6UE-
Pxf956iQc9OHMxag 

Met vriendelijke groet, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

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!! 
 
Hoe komt Gerrit-Jan Lijftogt de Coronatijd door? 
Afgelopen voorjaar had ik nog het gevoel van “drie maand volhouden en het is weer klaar”. Nu is het 
einde niet duidelijk in zicht en maakt het lastiger. Wat doe ik wel en wat doe ik niet, hoelang nog? 
Sinds mijn scheiding woon ik alleen zoals meerderen onder ons en ook door andere oorzaken. Dat 
maakt deze tijd stuk lastiger. Je kunt niet overal heen maar je wilt het ook niet altijd. Ik ben in het 
voordeel dat ik nog gewoon een baan heb als buschauffeur en toch onder de mensen kom. Het 
aantal passagiers is wel drastisch afgenomen. Maar we rijden nog. We blijven ook rijden met 
dezelfde frequentie om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Zelf zit ik achter een 
“spatscherm” en hoef dus geen mondkapje te dragen. Ik rij heel veel ’s avonds. Hierdoor is het nog 
wel eens een strijd om de dinsdagavond en met optredens vrij te krijgen/houden. Daarnaast verhuur 
ik het achterste gedeelte van de boerderij nog aan kinderopvang “Juut en Co”. Hierdoor is er overdag 
altijd leven in de brouwerij. Dan doe ik nog bezoekwerk via de kerk aan wat minder jonge mensen 
die behoefte hebben aan wat meer contact.  
Deze zomer heb ik mij een kleine broedmachine (12 kippeneieren) gekocht om eieren uit te broeden. 
Dit is eigenlijk wel heel leuk en niet eens zo heel moeilijk. Eieren er in, temperatuur gaat automatisch 
vocht gehalte af en toe beetje bijsturen en 21 dagen later heb je kuikens. Eerste twee broedsels 
waren van het ras Soep maar vorige week kwamen er 9 Orpingtons Buff groot uit het ei. Nu heb ik er 
9 ganzen eieren in liggen. Ik ben benieuwd. 
Iedereen die wil komen kijken (verwacht er niet te veel van) of er gewoon even uit wil voor kop koffie 
is hier welkom wel graag even bellen of appen 06-52102505. Heel veel sterkte  in de komende tijd 
met name de alleengaande -en staanden. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Gerrit-Jan Lijftogt 
 
 
 
 



 
 
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 
 
 

Beeldentuin Van Keurentjes 
 

 
 
Als je naar het crematorium of naar het kasteel Slangenburg rijdt, denk ik dat jullie het wel eens 
gezien hebben. Het ligt een beetje aan het seizoen maar vanaf de weg is het zichtbaar. 



 
 
Ik had het al eens vaker in mijn ooghoek gezien, maar was nooit gestopt om te kijken wat er eigenlijk 
allemaal te zien is aan dat pad aan de Varsseveldseweg in Doetinchem. 
 

 
 
Het pad dat 300 meter lang is loopt parallel met weiland en staat links en rechts vol met “kunst”.  
 



 
 
Alles is gemaakt door de in 1931 geboren Gerard Keurentjes. Boer, gemeenteraadslid en later 
kunstenaar. 
 

 
 



Gerard Keurentjes z’n motto was: 'Kunst mot rotten'. Zijn kunstwerken zijn gemaakt van hout wat hij 
sprokkelt rond zijn boerderij. Het “Kunstpad” zo noem ik het maar bestaat al een tijdje en de sporen 
van de tijd zijn dan ook al te zien precies wat de bedoeling was van Gerard. 
 

 

 
 
Vroeger had je een tv programma “Paradijsvogels” ik denk dat hij hierin zeker een rol had kunnen 
spelen. 
 

 
 
Beeldentuin Van Keurentjes is te vinden op de hoek van de Varsseveldseweg met de Kommendijk (de 
weg naar het crematorium). 
 



 
 
 

 

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. 
 

13 december 2014 Concert Amphion Doetinchem 



 

 
 
Door: Marlies van Hal 
 
Hallo beste mensen, daor bun ik dan weer 
Um jullie net as de veurige keer 
Te vertellen, wat ik zoal heb geheurd 
En watter sinds 'n jaor met 't koor is gebeurd 
 
Ik heb lang lopen dubben, doe 'k niet of doe 'k 't wel 
Er viel weinig te lachen, völ kommer en kwel 
Maor umdat 'n mens positief mot blieven 
bun ik toch maor begonnen um wat op te schrieven 
 
1 December 2001, vief jubilarissen en daorum feest 
Twee bun 25 en drie veertig jaor lid geweest 
Bennie van Marwijk, 't oldste lid van 't koor 
Is op dat moment juust tachtig jaor 
 
Hi-j oogt nog steeds jeugdig, gezond en fit 
En is de helft van zin laeven hier al lid 
Speldjes, oorkonden, bloemen en cadeau's 
't Klaeverblaedje was 'n schot in de roos 
 
't Was gezellig met hapjes en drankjes 
Veur jubilarissen en dames speechen en bedankjes 
De muziek van Haverdil was ook goed 
Zelfs Piet zin "lievelingslied" kwam: Madre del Sur 
 
Vier December vergadering tijdens de repetitie 
Naor elf jaor discussie aover de verhoging van de contributie 
Twee wazzen d'r op tegen, ’n bree-jen en 'n langen 
Volgens mien um 't bestuur ' n bitje te stangen 
't wazzen d'r maor twee, en ik nuum ook gin naam 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Negen december, met blikskes bier, wörskes en broden 
met de bussen van Kras naor Ammerzoden. 
't Vroor, dat 't kraakte, de bus was warm en iedereen zat lekker 
Daor kump 'n telefoontje van Freddy Dekker 
 
 



Hi-j hèt zich verslaopen en kump met 'n geleende auto der achteraan 
in Ammerzoden bliekt, datte toch niet met zingen kan 
Want deur haostige spoed zit in zin kledingzak 
Maor de helft van ’t ni-je smokingpak 
Dat kan iedereen aoverkommen, en 't geet mien niks aan 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Veur 't concert rende Willie Menke naor de toiletten 
um 't gebit efkes met cement vast te zetten 
Daornao kon 't concert beginnen in de Willibrorduskerk 
't Koor zong de kerstnummers iezersterk 
 
Maor iedereen wier kold tut op 't bot 
want de verwarming was kapot 
Toen het de organisatie der met gekapt 
En dri-j nummers uut 't programma geschrapt 
 
Nao afloop was d'r 'n hartelijk onthaal 
Met lekkere koffie in 'n verwarmde zaal 
Hans van Berkel kwam vraogen, en dat is kras 
of der ook iemand aan de Viagra was 
 
Want hi-j had 'n pillendeuske gevonden 
maor daor raakte niemand van opgewonden 
Ton Geerts kon ' t mysterie verklaoren 
Den had zin pillekes veur de suuker verloren 
 
Wi-j bunt nog nooit zo druk gewès 
As veur 't gezamenlijke Kerstconcert 
Vrogger liep dat gewoon gesmeerd 
Now wier d'r dri-j vri-jdagen extra gerepeteerd 
 
Twaalf december 'n absoluut dieptepunt 
't bliekt, dat wi-j bepaolde nummers niet zingen kunt 
Te weinig tied is deraan besteed 
één van de oorzaken, dat dit concert ter ziele geet 
Wie 't verprutst het, ik nuum maor gin naam 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Vieftien december,  'n Kerstconcert van de baovenste  plank 
in Doetinchem veur de klanten van "De Bank" 
De Catharinakerk was mudvol gelopen 
Zelfs de Amerikaanse Ambassade mosten wi-j nee verkopen 
 
'n Dankbaar en enthousiast publiek 
en in de Gelderlander 'n goeie kritiek 
Daor steet dat 't UMK mooi zingen kan 
Ook lovende woorden veur Henk en Marian 
 
 



Dan kump d'r 'n verzoek van de VARA-TV  
Ze willen met 16 mannen in zee 
Die motten in kozakkenkleren 
Bi-j 'n laevende kerststal repeteren 
 
Bi-j ons is inèns 'n stress in de tent 
Piet kan niet, dus wördt Herman dirigent 
De zangers worden benaderd um achter 'n bus aan te jagen 
En dat mot allemaol binnen twee dagen 
 
Jan belt Riet Mulder en zegt, wet i-j 't al 
D'r ligt straks 'n echte baby in den stal 
Waes bli-j, dat i-j daor niet veur hoeft te zörgen, zei Riet 
want dat red i-j dan echt niet meer op tied 
 
Op 16 December um vier uur naor Soest 
in sweatters en daoronder de kozakkenbloes 
't Is kold, en alles wudt buuten opgenommen 
Stef ter Beek en Benny Aoverbeek hebben gin risico genommen 
 
Die twee zaten helemaol gebakken 
In Klaassens warme thermopakken 
In de bus worden de brödjes gesmeerd 
en 't Gloria in excelsis ingestudeerd 
 
Bi-j 't tuincentrum aangekommen 
Worden de zangers geliek opgenommen 
Ingo wudt meteen in groot formaat 
Vastgelegd op de gevulige plaat 
Bi-j de ondertiteling steet d'r dan 
Van links naor rechts Meuleman 
 
In de kerststal is alles levend 
De baby en 'n engel aan twee touwen zwevend 
Maria en Jozef, de ezel en de os 
En onze zangers as kozakken uutgedost 
 
Op negentien december in de TV uutzending 
Nimp 't verhaal 'n heel andere wending 
In plaats van naor 't kerstverhaal, geet de aandacht extreem 
Naor vrouwen met een drank- en scheidingsprobleem 
 
23 December  met sopranen, alten en tenoren  
't kerstconcert van de Ulftse koren 
Kerstbomen, dat mocht van de brandweer niet meer 
qua zang was d'r ook te weinig sfeer 
 
Bi-j 'n kerstconcert wil 't publiek iets herkennen 
't kan moeilijk aan vreemde liederen wennen 
't Mannenkoor, ooit initiatiefnemer was amper te zien 
en völ te weinig te heuren bovendien 
 



Dit concert is aan onderling geruzie tenonder gegaon 
En heurt nao jaoren traditie op te bestaon 
Aan wie 't het gelaegen, 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke 'm aan 
 
Eerste kerstdag was UMK al weer op TV 
in de show van Lee Towers  Jubilee tournee 
I-j zagen misschien 'n man of negentien 
Zonder verrekieker had i-j die ook niet gezien 
 
Acht januari 2002 weer terug van 't kerstreces 
twee dinsdagen is d'r gin repetitie gewès 
Zo links en rechts heur i-j al 't bericht 
is Smithuus nog open of zit 't al dicht 
 
Twaalf januari staon wi-j bi-j 't Blauwe Meer op de stoep 
veur de Ni-j-jaorsreceptie van de Klaassen-Groep 
Psalm 150 en UMK trekken de kar 
samen met Roos van der Sanden en Valentin Jar 
 
Schitternde zang en prachtige muziek 
Bennie Aoverbeak zingt aover vrede veur eigen publiek 
Don't cry for me met Roos van der Sanden 
En liederen uut verschillende landen 
 
Theo Overgoor zingt aover rode rozen 
bi-j Amercan trilogy was niet veur Lee , maor veur Herman gekozen 
Valentin Jar zong Happy Days met ons 
en bi-j ‘t clublied van Klaassen liek 't wel Night of the Proms 
 
13 Januari geet Jan Kempers de kapper bellen 
Of hi-j um naor 't concert in Dinxperlo wil vergezellen 
De kapper zei, dit is niet best 
Want naor Klaassen bunt wi-j gisteren al gewes 
Dat kan iedereen aoverkommen, en ik nuum ook gin naam 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Achttien januari nimp Jan van Aalst afscheid  van de bank 
Hi-j krig 'n mooie receptie as dank 
As verrassing was  UMK ook van de parti-j 
maor wi-j hebben d'r 'n paar pappenheimers bi-j 
 
die van te veuren bi-j Jan van Aalst staon te dringen 
Um te vraogen: in welk tenue motten wi-j zingen 
Ook bi-j de presentatrice ging 't mis 
die vroeg aan 't feestvarken, hoe laat den receptie is 
 
Zo viel deur dat domme gesnater 
De verrassing veur Jan van Aalst in 't water 
't Was 'n bas en de spraeker, en ik nuum ook gin naam 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 



22 Januari  jaorvergadering met 93 leden 
't verslag met alle wederwaardigheden 
Van Charles Jorna 't financiële aoverzicht 
Met projectiebeelden toegelicht 
De veurzitter van koor en Vriendenkring 
Verwisselt van pet veur de verandering 
 
Dertig januari staon bi-j de Smeltkroes muzikanten en koren te dringen 
um veur Louis Peters te spöllen en te zingen 
Ongeleufelijk wat er aan mensen steet 
umdat de burgemeester de VUT in geet 
 
Vief februari repeteren wi-j veur de laatste keer  
bi-j Smithuus en veur de tweede keer 
Geet ons oefenlokaal veur goed op slot 
en 't koor zit te denken, hoe 't wieder mot 

Toch kieken wej de toekomst in met vertrouwen 
De Sluus wil ons hebben, maor mot eerst verbouwen 
Um die tied te aoverbruggen gaon wi-j nog menige keer 
Repeteren op camping Slotermeer 
 
Die noodoplossing bliekt met te vallen 
Wi-j worden onthaald op koffie en bitterballen 
Bli-j bunt wi-j met dit tijdelijke onderdak 
en vuulen ons weer op ons gemak 
 
In april is d'r 'n concert veur ‘t CDA gepland 
Op 11 meert wier deur Erwin en Jan de locatie verkend 
Eigenlijk had Clemence Ross daor ook bi-j motten waezen 
Maor die mos in vliegende vaart naor 't Haagse racen 
Nao de gemeenteverkiezingen wazzen d'r dringende zaken 
Die hadden wat met Fortuyn te maken 
 
Volgende waek geet 't wieder....... 

 

 

 
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 


