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De toekomst zit bij koren die zich verbinden 
 
“Het Terborgse mannenkoor Arti Sacrum heeft aangekondigd te stoppen. Daarmee komt een einde 
aan de vereniging na liefst 156 jaar”. Dat schreef de Gelderlander op maandag 9 november 2020 
jongsleden. Zomaar het einde van een prachtig historisch mannenkoor. Ook andere koren hebben 
het moeilijk in deze ongewisse ‘corona-tijd’.  
 
Een jaar geleden zong één op elke tien Nederlanders samen met anderen in een vocaal ensemble of 
koor. Verreweg de meeste deden dat als liefhebber. Elke week kwamen op de vaste repetitieavond 
honderdduizenden zangers bijeen in talloze kerkgebouwen, klaslokalen, horecazaaltjes, buurthuizen 
en huiskamers. 
 
Zingen was daarmee de meest bedreven kunstvorm onder de culturele verenigingen in Nederland 
(42%), groter dan instrumentale muziekbeoefening (31%), toneel spelen (16%), of dansen (6%). Uit 
onderzoek blijkt ook dat voor 7 op de 10 koren het sociale aspect van gezelligheid en ontmoeting het 
belangrijkste doel is. Dat gaat overigens wél samen met de ambitie om zo goed als kan te presteren: 
4 op de 5 koren werken met hun leden aan een verbetering van het kunstzinnig niveau. Daar moet 
wel bij gezegd worden dat koren met jonge leden (dat wil zeggen jonger dan 35 jaar) daar meer aan 
doen dan koren met overwegend oudere leden.  

De uitdagingen nu en na Corona zijn groot. Ook daarbij speelt de leeftijdsopbouw een rol. Verreweg 
de meeste koren (89%) hebben leden tussen de 50 en 65 jaar, 27% van de koren heeft ook jonge 
leden. De oudere koren vergrijzen, omdat zij niet aan nieuwe leden kunnen komen. Koren met jonge 
leden hebben daar minder last van. Hetzelfde onderzoek toont aan dat dit ook te maken heeft met 
de sterkere organisatiekracht van koren met jonge leden. Dergelijke koren leggen extra nadruk op 
scholing, verbinden zich met andere organisaties, ontwikkelen aanvullende sociale activiteiten, zijn 
actief op de digitale media.  

Je zou kunnen concluderen dat de toekomst dus vooral zit bij koren die méér doen dan de wekelijkse 
repetitie met jaarlijkse uitvoering voor een vast publiek. Koren die de luiken open hebben staan, 
trekken gemakkelijker nieuwe leden aan en staan als gevolg daarvan ook qua organisatie het sterkst. 
Het lijkt er op dat dergelijke koren de zangcultuur weten te verbinden met andere organisaties en 
doelen. Met andere woorden zich bewegen in een netwerk. Als het samen zingen hoofdzakelijk een 
naar binnen gerichte activiteit is, zit er op de langere termijn letterlijk en figuurlijk geen muziek meer 
in.  
In het beleidsplan van het Ulfts Mannenkoor staat die samenwerking met andere organisaties en 
doelen prominent beschreven en zijn uitgangspunt voor de verschillende activiteiten. Daar blijven we 
ook aan werken. Maar eerst Corona onder controle krijgen. 

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”. 
 
Ook deze week weer vooraf aanmelden voor de repetitie 
Net als vorige week vragen we u om u vooraf aan te melden voor de repetitie van volgende week, 
dinsdag 15 december 2020. Aanvang repetitie 20.00 uur in de Popzaal van de DRU-Cultuurfabriek. 
Als u NIET naar de repetitie komt hoeft u niet te reageren. Alleen de zangers die willen komen, 
kunnen zich aanmelden via: 

• email: gregoor.peter@hotmail.com 
• telefonisch: 06-30 84 04 44 
• WhatsApp bericht 
• SMS bericht 

Om de repetities in goede banen te leiden is het belangrijk dat u zich aanmeldt. Kom niet 
onaangemeld naar de repetitie. Het zou dan vervelend zijn als wij u moeten vragen weer naar huis te 
gaan omdat we te veel zangers hebben. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
Ulfts Mannenkoor vraagt: bezorgers!  
Evenals vorig jaar gaat het Ulfts Mannenkoor in december de Huurderskrant van huurdersvereniging 
WijWonen verspreiden. Vorig jaar hebben een aantal zangers hun medewerking verleend aan deze 
actie. Hen is gevraagd of ze ook dit jaar genegen zijn om hun medewerking te verlenen aan de 
bezorging van de huurderskrant. Maar we hebben meer hulp nodig. Dit keer gaat de Huurderskrant 
namelijk naar alle huurders van Wonion (circa 4600 exemplaren). Dat levert het Ulfts Mannenkoor 
enkele duizenden euro’s per jaar op. Echter gezien de grote oplage hebben we behoefte aan een 
extra aantal bezorgers. Mocht u in uw kennissenkring mensen weten die willen helpen dan horen wij 
dat ook graag. In het belang van de vereniging vragen we u zich aan te melden. U kunt zich ook 
opgeven als bezorger in een bepaalde wijk. In beide gevallen kunt u zich aanmelden 
bij: gregoor.peter@hotmail.com of telefonisch 06-30 84 04 44. Alvast bedankt voor de medewerking.  
 



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

Concerten en aktiviteiten UMK 2020 
    
 2021   
Woensdag 
6 Januari 

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

16.00  
   

Woensdag 
13 Januari 

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

Zaterdag 
en zondag 
19 en 20 
Januari  

Uitzending digitaal Nieuwjaarsconcert aanvang  
 aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  

 
Dinsdag 
23 
februari 

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 
 
Bredevoort 
Bredevoort (Nedersaksisch: Brevoort) is een voormalige heerlijkheid en vestingstadje en was tot 1 
januari 1818 een zelfstandige gemeente. Bredevoort is sindsdien gelegen in de gemeente Aalten in 
de Gelderse Achterhoek. Het heeft de titel Boekenstad vanwege de antiquariaten en 
tweedehandsboekwinkels. Bredevoort heeft 1.500 inwoners 
 

 
 
De naam Bredevoort is afgeleid van het woord voorde (Germaans: furdu, Oudsaksisch: foort(h)) dat 
oorspronkelijk "doorgang" of "doorwaadbare plaats" betekende. In dit geval gaat het om een brede 
doorgang, een zandrug door het moerasgebied. 



 
 
Aan het eind van een zandrug werd het Kasteel Bredevoort gebouwd dat later met een voorburcht 
werd uitgebreid en zich uiteindelijk ontwikkelde tot een versterkte vestingstad. Dit is nog steeds te 
zien aan het Bastion Welgemoed waarop de molen "De Prins van Oranje" staat en een deel van de 
stadsgracht, restanten van de vestingwerken van Bredevoort. De vroegst bekende schriftelijke 
vermelding als Castrum Breidervort komt voor op de lijst met bezittingen van Filips I van Heinsberg, 
aartsbisschop van Keulen uit 1188, welke in die tijd drie aandelen van het kasteel Bredevoort bezit. 
Onder de heerlijkheid Bredevoort vielen naast het kasteel met voorburg Bredevoort, ook de dorpen 
Aalten, Dinxperlo en Winterswijk met hun buurtschappen. Na Herman en Johan van Bredevoort 
erfden de graaf van Lohn en de graaf van Steinfurt ieder een deel van de Heerlijkheid. 

 
 



Toen de graaf van Steinfurt zijn deel verkocht aan Engelbert II van Berg de bisschop van Münster en 
de graaf van Lohn zijn deel overgaf aan Otto I van Gelre de graaf van Gelre, begon de strijd om het 
gehele bezit van de heerlijkheid tussen Münster en Gelre. Die strijd duurde twee eeuwen. Vanaf 
1326 kwam Bredevoort feitelijk onder Gelders beheer. In 1350 kreeg Bredevoort muntrecht. De 
muntheer was kastelein Gerard Vullinc. Vullinc liet omstreeks 1350 op eigen naam 'kwart groten' 
slaan naar het voorbeeld van de munten van Reinald II van Gelre (1326 – 1343). Willem III van Gulik 
de hertog van Gelre verpandt in 1388 de heerlijkheid aan Hendrik III van de Rijksheerlijkheid Gemen, 
wiens zoon en kleinzoon ook pandheer van Bredevoort waren.  
 

 
 
In 1388 kreeg Bredevoort stadsrechten. Tussen 1492 en 1526 was de graaf van Steinfurt pandheer, 
waarna het bestuur weer rechtstreeks onder de Gelderse hertog kwam, totdat de laatste werd 
verslagen door keizer Karel V, die daardoor Heer van Bredevoort werd. Maarten van Rossum was tot 
zijn dood pandheer van Bredevoort zowel onder de laatste hertog als onder Keizer Karel V. 
 

 



Huis van Oranje 
Na Karel V werd koning Filips II heer van Bredevoort en hij gaf de heerlijkheid in 1562 in pand aan 
Dirk van Bronkhorst-Batenburg. Het valt vanaf dat moment bestuurlijk onder de Heerlijkheid Anholt. 
In 1572 begint voor Bredevoort de Tachtigjarige Oorlog en werd de stad kortstondig door de Geuzen 
ingenomen, de Geuzen vluchtten echter voor de komst van Don Frederik en plunderden voor de 
aftocht het kasteel en de kerken. Bredevoort krijgt een Spaans garnizoen. In 1597 werd Bredevoort 
belegerd en ingenomen door het Staatse leger onder leiding van Maurits van Nassau, de latere prins 
van Oranje, waarna het stadje ten prooi viel aan een stadsbrand. Het beleg was onderdeel van 
Maurits' veldtocht van 1597, Maurits' succesvolle offensief tegen de Spanjaarden in het oosten van 
de Republiek.  
 

 
 
Na de afzwering van Filips II werden de Staten van Gelre 'Heer van Bredevoort' en die stelden in 1612 
Maurits aan als pandheer, waarvoor hij 50.000 goudguldens betaalde. In 1606 probeerde een Spaans 
leger Bredevoort bij verrassing in te nemen, maar de stad werd ontzet door Frederik Hendrik graaf 
van Nassau, eveneens een latere prins van Oranje, waarna de middeleeuwse stadsmuren vervangen 
werden door moderne vestingwerken naar ontwerp van Adriaen Anthonisz. In 1697 werd de 
Heerlijkheid door de Staten van Gelre cadeau gedaan aan koning-stadhouder Willem III. Zo kwam de 
heerlijkheid geheel in bezit van de Nassaus. Tot de Bataafse Revolutie in 1795 bleef de heerlijkheid 
een persoonlijk bezit van de Oranjes. Nadien bleef alleen de titel "Heer van Bredevoort" behouden. 
Een van de titels van Willem-Alexander is daardoor nog steeds Heer van Bredevoort. 
 



 
 
Bij de Kruittorenramp in 1646 sloeg de bliksem in de kruittoren, waardoor het kasteel ontplofte en 
diverse mensen omkwamen. Hieronder bevonden zich de drost Haersolte van Bredevoort en zijn 
gezin. Slechts een zoon, Anthonie, was op dat moment niet thuis en overleefde de ramp. Ook de 
vader van Hendrickje Stoffels, Stoffel Jegers en haar broer Berent kwamen naar verluidt hierbij om, 
wat waarschijnlijk de reden was voor haar vertrek naar Amsterdam, waar zij dienstmeid werd van de 
schilder Rembrandt van Rijn. 
 

 
 
In Bredevoort waren in 1939 vrij veel bewoners aangesloten bij de NSB, in de gemeente Aalten 
bedroeg het percentage stemmers 7,7% waarvan 26,3% afkomstig uit Bredevoort. Vanaf begin 1942 
moeten ook de Bredevoortse burgers voor dwangarbeid naar Duitsland. In het voorjaar van 1943 
werden de klokken uit de kerktorens gehaald, waarbij een monumentale klepklok uit 1454 in 
Bredevoort mocht blijven, drie klokken uit de Sint-Georgiuskerk zijn nooit teruggekomen. 



 

 
De laatste twee weken van maart 1945 zijn de meest angstige geweest, het front kwam steeds 
dichterbij. Bocholt werd gebombardeerd. Aanvankelijk leek het erop dat de Duitsers zich nog wilden 
ingraven. De vluchtende Duitsers bliezen daarbij (op twee na) alle bruggen over de Slinge- en 
Schaarsbeek op en staken hun munitie in brand waarbij een boerderij in vlammen opging en een 
auto opgeblazen werd. Die dag trokken bewoners met oranje vlaggen door de straten en zongen het 
Wilhelmus. De bevrijding op 31 maart 1945 was een feit. 
 

 
 



Omstreeks 1990 kampte Bredevoort met leegstand en een kwijnende middenstand. In een poging 
het tij te keren is vervolgens het plan opgevat een Boekenstad van Bredevoort te maken. Na 
werkbezoeken aan de boekensteden Hay-on-Wye (Wales) en Redu (België) en een peiling onder 
mogelijke belangstellenden werd het project Bredevoort Boekenstad gestart met als doel het weer 
meer leefbaar maken van de historische kern Bredevoort. Dat leidde er uiteindelijk toe dat 
Bredevoort in 1993 daadwerkelijk een boekenstad werd met talloze antiquariaten en 
boekenmarkten. In de loop van de tijd verplaatste een groot deel van de handel naar het internet, 
waardoor het aantal antiquariaten afnam.  
 
 

 
 
Op het hoogtepunt waren er bijna dertig boekenwinkels, anno 2015 waren daar er nog zo'n zes van 
over. Daarentegen zijn er nu wel meerdere boekenmarkten per jaar. Na 2015 fungeert de voormalige 
Koppelkerk, omgebouwd tot cultureel centrum en Boekencafé, als het centrum van de talloze 
boekenactiviteiten. Sindsdien is er ook meer aandacht voor de historie, kunst en cultuur in 
Bredevoort 
 

 



Bezienswaardigheden  
St. Joriskerk, laatgotische kerk met rococo-preekstoel uit 1672 
Georgiuskerk 
Walkorenmolen De Prins van Oranje 
Historische kern (Beschermd stadsgezicht) 
Vestingpark, met 19e-eeuws theekoepel: "Theehuisje" aan de Grote Gracht 
restanten van de 17e-eeuwse Aalterpoort 
 

 
 
Bredevoort Schittert voorheen de Gondelvaart van Bredevoort is een jaarlijks lichtfeest dat in het 
Gelderse vestingstadje Bredevoort wordt gehouden. Het evenement bestaat onder andere uit 
lichttaferelen, straattheater, livemuziek, exposities van amateurkunstenaars en fotografen en een 
lichtroute door het stadje, waarbij de straten en tuinen uitsluitend verlicht worden met lampen en 
vetpotjes. Tijdens het evenement is de straatverlichting gedoofd. 
 

 



 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Door: Marlies van Hal 
 
Dertien September 2002, generale repetitie in Amphion 
veur tenoren, bassen en bariton 
Psalm honderdvieftig, geluud, licht, ballet 
Marian in de zenuwen, umdat ze gin stem meer hèt 
 
Ze had zich verheugd op dit evenement, en hèt gebaald 
Veur de presentatie wier 't olde peerd weer van stal gehaald 
De muziek was te hard, 't koor te zacht 
Hier 'n snauw, en daor 'n klacht 
 
'n Slechte generale, 'n goeie uutvoering was onze holvast 
en veraet ook niet, dat 't vrijdag, de dertiende was 
Zaoterdag repetitie met Samowar 
de druk steeg naor ettelijke millibar 
Aan "Stip da Stip" is te weinig aandacht besteed 
Dus dat wudt van 't programma geveegd 
 
Harde woorden, aover en weer 
Iedereen is zo gespannen as 'n veer 
En dan is de aovend van 't Lustrumconcert 
Elke stoel in Amphion is bezet 
 
D'r heerst 'n verwachtingsvolle sfeer 
aan de repetitieperikelen denkt niemand meer 
De muzikale reis is now begonnen 
van Rusland tut Amerika wördt d'r gezongen 
 
In 't eerste gedeelte wördt deur koor, Samovar en ballet 
'n Russisch programma neergezet 
In 't tweede gedeelte UMK in smoking, heel chic 
Psalm, Combo, ballet, Roos en Anna Marie met prachtige muziek 
 
Piet gif geweldig leiding aan 't hele spul 
't publiek is enthousiast en met 't applaus heel gul 
Solistes Anna Marie en Roos 
halen alles uut de trukendoos 
 
Bi-j "Deliver me" het 't Tilburgs ballet 
'n acrobatisch nummer neergezet 
Schitterende muziek het Psalm 150 opgevoerd 
De accordeoniste het ons met "Adios noniños " ontroerd 



De Gelderlander had 'n goeie kritiek 
Oaver koor, orkest, ballet en muziek 
Zelfs Ineke van Maalstede vindt 
dat 't hele spul de pan uut swingt 
 
Een zanger is ons dit jaor ontvallen 
Wi-j hebben Frans Bourgondiën met z'n allen 
Zingend naor zin laatste rustplaats gebracht 
Frans, wi-j vergaeten ow  niet, rust zacht 
 
Twintig oktober staon wi-j weer in de ring 
Concert in de Smeltkroes veur de Vriendenkring 
Veur hun steun, mentaal en financieel 
gaon wi-j èns per jaor veur hun op 't toneel 
 
Um al die mensen te bedanken 
met onvervalste mannenkoorklanken 
Elly Berendsen wier veur al 't werk, dat ze verzet 
nog es extra in de bluumkes gezet 
 
Ton en Riet Stevering brengen altied met gevoel 
bi-j concerten iedereen naor zin stoel 
Zelfs op hun 31ste huwelijksdag 
Gaon ze veur 't mannenkoor oaverstag 
 
Wilfried Bongers zong as debutant 
't "Ol' man river" imposant 
'n Fijn concert zonder gehakketak 
'n tevraejen publiek en 'n volle bak 
 
't UMK liekt op dit moment 
völ op 'n lopende patiënt 
Hi-j kwakkelt helaas nog steeds 'n bitje 
en alles steet op 'n te laeg pitje 
 
Wat den patiënt neudig hèt, is 'n sterke hand 
Niet te streng, ook tolerant 
D'r is now behoefte aan schoon schip 
dan kommen wi-j ook weer uut deze dip 
 
Ik heb soms 'n vinger op de zere plek gelegd 
en haop, dat ik niet te völ heb gezegd 
Maor 't is moeilijk, um op ow woorden te passen 
as i-j iemand de oren es uut mot wassen 
 
Bennie Kuiper hèt dizze keer zin naam niet geheurd 
den kump volgend jaor wel weer aan de beurt 
Tut slot nog dit, weas zuunig op dit mooie koor 
Breng alles weer op 't rechte spoor 
 
 



Dat motten wi-j zelf met z'n allen doen, 'n ander duut dat niet 
Ik wens jullie völ wiesheid veur de kommende tied 
En vergaet niet bi-j den ni-je start 
dat muziek de taal is van het hart 
 
26 Oktober feestaovend in ons clublokaal 
Twee jubilarissen en 'n volle zaal 
Harrie Schuurmans veertig en Piet Hofstra lid sinds 25 jaor 
Hulde van de KNZB en van het koor 
 
Dri-j katers, Henk, Herman en Piet 
Mauwen Rossini's kattenlied 
Wim Epskamp en Willie Menke zun ook tut 'n optreden bereid 
en zingen "down by the riverside" 
 
Ik heb de veurige keer de vinger op 'n paar zere plekken gelegd 
en volges één zanger wat te völ gezegd 
't Is nooit mien bedoeling um iemand te kwetsen 
dus laot mien gewoon 'n hötje dom kletsen 
't Was d,r maor één en ik nuum ook gin naam 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
In den eigeste nacht, begon de wintertied 
De köster uut Zeddam was de kluts wat kwiet 
nao dat kattenlied hatte misschien 'n kater 
Want in Zeddam sloeg hi-j ‘n grote flater 
 
Theo is in de Zeddamse Oswalduskerk 
Onder andere ook as köster aan 't werk 
Hi-j het effe niet goed opgelet 
Toen de torenklok het verzet 
 
De inwoners van Zeddam wazzen toen den domme 
'n waek lang bunt ze tien minuten te laat gekommen 
Wie dat op zin geweten het, ach ik nuum maor gin naam 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
De volgende dinsdag zag Jan bi-j de Sluus nog iemand staon 
Den was 'n uur te vrog naor de repetitie gegaon 
Eigenlik hatte motten wetten 
Da’j end oktober ow horloge mot verzetten 
Dat kan den beste aoverkommen en ik nuum ook gin naam 
maor wie den schoen past, die trekke hem aan 
 
Den eigesten aovend was de kapper es 'n keer op tied 
Midden in de repetitie denk te, ik bun mien fietseslöttel kwiet 
Den wier opgehaald met völ bombarie en kabaal 
Al kwebbelend en zich wringend deur 'n volle zaal 
't Was der maor één en ik nuum ook gin naam 
Maor wie den schoen past, die trekke hem aan 
 
 



Viceveurzitter Jan en Vriendenveurzitter Wim slaon nog welles 'n bal 
in de Gendringse tennishal 
Laatst het Jan den bal zo hard geserveerd 
dat Wim Nijland zwaor was geblesseerd 
Den kreeg den bal vol op de mond 
inèns lagen der dri-j tanden op de grond 
 
Één december adventsconcert in de Reese basiliek 
In de Duitse kranten prachtige kritiek 
Den journalist schreef as, ‘n poëet 
Aover solisten met "Gänsehautqualität” 
 
15 December mos 't koor aan 't werk 
in de Gendringse Hervormde kerk 
In verband met de Ganzenmarkt was d'r 'n kerstconcert 
Zo mooi, dat 'n volle kerk der stil van werd 
 
Herman dirigeerde, veur 't koor was der hos gin plek 
En Marian had 'n grote boa um de nek 
Met Weihnachtsglocken en Stille Nacht 
wier iedereen in Kerststemming gebracht 
 
Toon Rossewij had 'n kaartje gekocht veur 't concert in Zeddam 
thuusgekommen, wasse, ‘t kwiet, toen begon 't gedram 
Veurzitter i-j mot veur de zangers gaon staon 
En vraogen, wie mien dit aan het gedaon 
 
Achteraf bliekt, en toen ging Toon nat 
Datte dat kaartje per ongeluk in andermans jaszak gestaoken had 
't Was der maor één, en 't geet mien niks aan 
maor wie den schoen past, die trekke hem aan 
 
22 December steet  d'r 'n kerstconcert op 't program 
samen met Weerklank in Zeddam 
TV Gelderland nimp 't op veur radio en TV 
aan de veurbereiding werken tachtig mensen mee 
Presentator is Arnaus Peket 
Zangeres Marlies Klaassen dut verdienstelijk met 
 
Veur köster Theo Hunting is 't hos 'n fulltime baan 
Hi-j slöpt alles veur geluuds- en belichtingsmensen aan 
Kabels en stellingen in elke richting 
veur geluud, camera's en belichting 
 
'n Prachtig concert in 'n mudvolle kerk 
mooi repertoire en goed solistisch werk 
Bennie Aoverbaek bezörgt met "Cantique de Noël" 
menige toeheurder kippevel 
 
 



Cor Jansen had 't helemaol mooi versierd 
den had daags derveur zin verjeurdag gevierd 
En kwam naor 't concert op zin dooie gemak 
in plaats van in smoking in 'n blauw pak 
Hi-j had zich natuurlijk uutgedacht 
Dan val ik op en word vaker in beeld gebracht 
 
Op kerstaovend wudt 't concert uutgezonden 
en iedereen het 't prachtig gevonden 
Eerste en tweede kerstdag en in de kerstnacht 
het TV Gelderland nog stukken uutgebracht 
Vierhonderdduuzend mensen hebben ons geheurd en bekekken 
zovöl publiek zullen wi-j zelden meer trekken 
 
Nao 't concert het Piet in Zeddam gezaeten 
um nog gezellig 'n hapje te aeten 
Toene naor Oss wol ri-jen, wol de auto niet starten 
De benzinemotor spölt 'm parten 
 
Midden in de nacht vilt dat niet met 
‘t Kan ook, datte te zwaor getaofeld het 
Van armoe hette de wegenwacht gebeld 
die kwam ook heel gauw aangesneld 
 
De reparatie kon wel dagen duren 
dus mos Piet 'n vervangende wagen huren 
Hi-j wil daormet 't parkeerterrein afkommen 
het en passant 'n half hekwerk metgenommen 
 
Zo rei Piet met 't grootste gemak 
den vervangende wagen ook in de prak 
Natuurlijk wasse beheurlik beduusd 
en kwam in de kleine uurkes pas thuus 
't Kan iedereen aoverkommen en 't geet mien niks aan 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Volgende keer gaon we wieder met Januari 2003.......  

 

 

 

 
 



 

 

 
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 


