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100 nieuwe abonnees 
 
Leden van de Vriendenkring ontvangen nu ook de wekelijkse nieuwsbrief 
Al sinds de eerste coronamaatregelen in maart 2019 probeert het bestuur van het Ulfts mannenkoor 
effectief in contact te blijven met de leden. Dat doen we door wekelijks een digitale nieuwsbrief te 
maken en te versturen. We spelen met deze nieuwsbrief direct in op de actualiteit en houden zo de 
zangers op de hoogte van nieuws, de laatste ontwikkelingen en ‘lief en leed’.  
 
Het bestuur heeft besloten ook de leden van de Vriendenkring van het Ulfts Mannenkoor toe te 
voegen aan de verzendlijst, zodat zij ook op de hoogte (kunnen) blijven. We versturen de nieuwsbrief 
digitaal naar de leden waarvan wij beschikken over een email-adres. De overige leden krijgen 
eenmalig een ‘hard-copy’ op hun adres toegestuurd met de mogelijkheid zich per email aan te 
melden voor onze digitale nieuwsbrief. Op deze manier proberen we ook u nauwer te betrekken bij 
het wel en wee van het Ulfts Mannenkoor. 
 
Uw (email)adres wordt overigens uitsluitend gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrieven en 
uitnodigingen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. U kunt zich bovendien op ieder 
moment uitschrijven door ons te mailen of te bellen met een uitschrijfverzoek. Ook als u de 
nieuwsbrief op een ander emailadres wilt ontvangen of uw adres wilt wijzigen, kan dat. Daarvoor 
kunt u mailen of bellen naar: gregoor.peter@hotmail.com of  0031 6 30 84 04 44.  
Contactgegevens worden dan aangepast of bij uitschrijven onmiddellijk gewist. 
 
We wensen onze nieuwe ‘abonnees’ veel leesplezier toe. 
 
Tot en met 9 februari 2021 geen repetities 
De lockdown is al verlengd tot en met dinsdag 9 februari 2021 en wordt nu ook tot die datum 
uitgebreid met een avondklok. Met nog een aantal aanvullende maatregelen betekent dit dat de 
maatregelen die sinds 15 december gelden (zie de vorige nieuwsbrieven), worden voortgezet. Dat 
komt mede door de zeer grote zorgen over de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus. 
Daarmee blijft de situatie voor het Ulfts Mannenkoor dus ook onveranderd. Dat betekent dat we niet 
fysiek kunnen repeteren, in ieder geval tot en met 9 februari 2021. 
 
Uiteraard heeft het bestuur van het Ulfts Mannenkoor begrip voor de voortzetting van de 
maatregelen. We roepen alle leden opnieuw op om dat begrip ook nu weer op te brengen. De tunnel 
lijkt langer te worden, maar het licht aan het einde ervan is toch echt te zien. Hou vol en blijf met 
elkaar in contact! 
 
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”. 
 
Brief Ben Terwiel [voorzitter Vriendenkring Ulfts Mannenkoor] aan donateurs:  
Zeer geachte donateur van het Ulfts Mannenkoor,  
 
Het jaar 2020 is vanwege alle coronamaatregelen voor iedereen een moeilijk jaar geweest. In het 
bijzonder geldt dat misschien wel voor de zangers van het Ulfts Mannenkoor want zingen in de 
publieke ruimte was bijna het eerste dat werd verboden vanwege het risico op verspreiding van het 
virus. Optreden en zingen is de lust van elke zanger en dat is nu helaas al ruim een jaar niet meer 
mogelijk. 
 
Het Ulfts Mannenkoor heeft zich in deze moeilijke periode fantastisch goed gehouden. Ondanks alle 
beperkingen slaagde het koor erin om - binnen de grenzen van de coronamaatregelen -  zoveel als 
mogelijk samen te komen om te oefenen in de grote maar tochtige SSP-hal. Dat samen oefenen en 
zingen hielp enorm om de onderlinge sfeer goed te houden en elkaar, ook in extra moeilijke 
perioden, te ondersteunen. De onderlinge band is daardoor steviger dan ooit. 
 
Een belangrijke rol bij deze, ook in sociaal opzicht, voorspoedige gang van zaken speelde het bestuur 
van het Mannenkoor. Sinds het begin van de crisis is er door het bestuur wekelijks een nieuwsbrief 
gepubliceerd en verstuurd naar alle leden. Degenen zonder emailadres ontvingen de nieuwsbrief 
keurig elke dinsdag op de mat. Voorwaar een geweldige inspanning die heeft geleid tot veel 
samenhang onder leden/zangers en hun families. Het bestuur werd bij de inspanning ondersteund 
door vele boeiende bijdragen van leden en hun partners. De nieuwsbrief bood tevens een prachtige 
gelegenheid om nog eens na te genieten van alle avonturen en gebeurtenissen die onze zangers en 
hun echtgenotes tijdens binnen- en buitenlandse tournees hebben beleefd.  
 
Als Vriendenstichting van het Ulfts Mannekoor hebben we ons ingespannen de zangers te 
ondersteunen en ze aangemoedigd om een bijdrage aan de wekelijkse publicatie te leveren door 
gedurende ruim 20 weken een verloting te organiseren waarbij uiteindelijk alle ca 100 actieve leden 
een fraaie handgemaakt pen met inscriptie hebben gewonnen. Wekelijks hebben we daarbij een van 
onze ondernemende Vrienden/Donateurs in het zonnetje gezet met een gratis advertentiepagina in 
elke nieuwsbrief. 
 



Covid-19 bepaalt nog steeds het wel en wee ook in 2021. Om die reden gaat het bestuur door met 
wekelijks een nieuwsbrief te versturen. Wij willen ook de donateurs van de Vriendenstichting in de 
gelegenheid stellen om deze nieuwsbrief te ontvangen. Bijgaand sturen we u daarom de laatste 3 
exemplaren van het lopende jaar 2021 toe. 
 
Indien u het op prijs stelt om deze nieuwsbrief te blijven ontvangen verzoeken wij eenieder de deze 
Nieuwsbrief nu per post heeft ontvangen om ons uw emailadres toe te zenden. Wij zorgen er dan 
voor dat u de Nieuwsbrief van het Ulfts Mannekoor voortaan wekelijks in uw e-mailbox aantreft. 
Stuur uw emailadres svp naar: vriendenkringumk@hetnet.nl. We houden graag contact. 
Heel veel dank voor uw ondersteuning. Het wordt zeer op prijs gesteld. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Ben Terwiel [voorzitter]       
 
 
 
 
 
 

 
 
Door: Herman Nijhof 
 

De Boomkalender 
 
Een tijd geleden las ik dat wij mensen weer meer verbinding moeten zoeken met de natuurlijke 
omgeving. Dan denk ik aan een oorspronkelijk natuurvolk bijvoorbeeld de indianen. Zij voelden zich 
verbonden met een totemdier, -plant of -boom. In het verleden hebben de Kelten en Germanen dat 
ook gehad. En waarom ook niet een boom als totem, zielsverwantschap met een ander levend 
wezen. Ga maar eens rustig onder een boom zitten en na een tijdje is de boom geen DING meer voor 
jou. Droom weg en geniet van de wolkenluchten en de geluiden van vogels. 
Beuk:  Op je geboortedatum van 22 december is de beuk jouw totem. Dan vindt de 

zonnewende plaats. 
Appelboom:  Vanaf 23 december tot en met 1 januari is de appelboom jouw totem en dat herhaalt 

zich vanaf 25 juni tot en met 4 juli. 
Spar:   2 januari toto en met 11 januari is je totemboom de spar en dat herhaalt zich vanaf  

5 juli tot en met 14 juli. 
Iep: 12 januari tot en met 24 januari is dit de iep en herhaalt dit zich vanaf 15 juli tot en 

met 25 juli. 
Cipres:  Daarna volgt de buitenlandse boom de cipres vanaf 25 januari tot en met 3 februari 

en vanaf 26 juli tot en met 4 augustus. 
Deze boomkalender omvat 21 bomen. De indeling is niet toevallig zo verdeeld over het jaar. Het gaf 
vroegere gemeenschap het belang aan van onder andere het zaaien, oogsten en de stand van de zon. 



Totem beuk: 
Deze boom is het symbool van voorspoed. De beuk was de boom van Freya, de godin van het 
huwelijk. Geliefden sneden in de beukenschors hun namen. De Germaanse priesters maakten 
hiervan houten runentekens. Van beukenhout maakte men in spiegelschrift de eerste drukwerk 
plankjes. Beuk en boek zijn aan elkaar verbonden. Boekelo, een dorp bij Enschede, ooit gelegen in 
een beukenbos (lo). Vroeger had men het over de boekvink, nu is dat vink en deze vogel eet graag 
beukennootjes. Wie kent het kinderliedje: “De veldmuis vond in het beukenbos een lege notendop 
”? Let maar eens op: de beuk houdt zijn oude bladeren vast, totdat het nieuwe voorjaarsblad weer 
komt. Jij bent een geduldige doorzetter. Vaak koning van je eigen omgeving. Geen plankenkoorts. 
Helaas wil je de lessen uit het verleden nog wel eens vergeten, omdat je te veel in het heden en de 
toekomst leeft. 

 
 
Totem appelboom:  
In volksverhalen speelt de appel het symbool van de voedende liefde. Een jongeman gaf aan zijn 
meisje een appel om zo zijn liefde uit te drukken. Liet zij de appel vallen, dan… 
Voor de Romeinse keizers werd de rijksappel in de hand het symbool van wereldlijke macht. En dit 
gold ook voor keizer Karel de Grote en de keizers tot 1918. Helaas werd de appel in het christendom 
een symbool van kennis, die de zonde en de dood bracht. Denk ook aan het sprookje van 
Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Maar je bent een geboren bemiddelaar en evenwichtig. Je 
droomt van een mooie en vreedzame wereld. Echter je streeft wel naar het haalbare. Appelbomen 
bereiken vaak een hogere verantwoordelijke positie. 
 
Totem spar:  
Volgens het volksgeloof woonde de ziel van de lente in deze boom. Het groen is het symbool van het 
eeuwige leven. Het met z’n allen om meiboom (spar) dansen in het voorjaar op het plein zorgde 
ervoor dat je dat jaar niet ziek werd! Rond 1815 kwam de spar als kerstboom in huis. Eerst hier bij de 
protestanten. Dan zingen we: “O, dennenboom”, wat letterlijk uit het Duits is vertaald: Tannenbaum. 
Jij bent een gesloten en kwetsbaar persoon. Genoeg zelfvertrouwen en veiligheid, dan word je een 
goede vriend. Op berghellingen kun je grote hoogten bereiken. 
 
 
 



Totem iep:  
De iep beschermt je tegen tovenarij. Melkmeisjes, die uit melk in een karnton boter bereiden, staken 
rond 1850 een iepentakje in de ton in de hoop dat de room niet betoverd zou worden en de boter 
mislukte. In de volksgeneeskunde zouden blaadjes etterende wonden genezen. Thee van het blad 
deed een gebroken bot snel weer aan elkaar groeien. Ooit werd ik behandeld met een gekneusd, 
verwarmd stuk boerenkoolblad op een steenpuist. Men noemt de iep ook wel olm. “De uil zat in de 
olmen”, een mooie canon. Je bent coöperatieve individualist. Je werkt graag alleen, maar je bent 
solidair. Geen massamens en daarom word je soms als zonderling gezien. Je houdt van creatieve 
mensen en plaatst niet snel iemand in een vooroordeel-hokje. 
 
Totem cipres:  
Deze smalle, groenblijvende kegelvormige boom groeit niet hier. Wel in bijvoorbeeld Italië. Het 
eiland Cyprus is naar deze boom genoemd. Je bent dol op licht en de zon. Graag onafhankelijk, denkt 
na over de zin van het leven. Kent daardoor tegenslagen, maar je blijft een knokker. 
 
Probeer deze bomen maar eens te onderscheiden. Een wereld gaat open. Volgende keer meer? 
Natuurlijk kun je het bovenste als onzin beschouwen, maar een romanticus kijkt naar de wereld als 
een plek, die al gedeeltelijk verdwenen is, zoals in ”Nachtgesang im Walde“. Heeft het kapitalisme de 
wereld door “tijd is geld” onttoverd?  
 

 
 
Gelukkig is de waterstand in de Baakse Beek bij kasteel Hackfort voor de stuw bij de watermolen op 
het gewenste niveau: NAP 9,65 meter. Deze molen heeft een onderslagrad. Rechts de ijzeren vistrap. 
Na de stuw heb ik een weerspiegelende foto gemaakt van grote eiken op de brede beek. De eik is de 
boom van 21 maart. Robuust! Ga over twee weken eens naar deze prachtige stinzentuin. De 
sneeuwklokjes laten nu hun witte knoppen al zien.  
 
Bronnen:  
“Wat de bomen vertellen”     Girbe Buist  Dinkeldruk bv.  Oldenzaal 
Ton Smilde    Fotobewerking 
 
 
 
 
 



 
 
 

Concerten en aktiviteiten UMK 2020 
    
 2021   
Dinsdag 
22 juni 
(optie) 

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. 
10.10 
 
 
Zondag 
12-12 
 
 
Zondag 
19 -12  

Concert i.s.m. Balalaika Trio Trojka aanvang 18.00 uur 
Stadttheater Emmerich aanwezig  
 inzingen  
   
Concert i.s.m. blaasensemble   
Stadttheater Emmerich aanvang 20.00 uur 
   
   
Kerstconcert i.s.m. Harmonie Ulft aanvang 16.30 uur 
Petrus & Pauluskerk in Ulft aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  
   

 
 
 
 
 
 



 
 
Door: Ton Smilde 
 

Moki Dugway  
 

 
 
De Moki Dugway is geweldig de mooiste bergpas die ik ooit gereden heb.  
 

 



De Moki Dugway begint ongeveer 8 mijl voorbij Mexican Hat, op een hoogte van 1.623 meter. Het 
eindpunt – aan de noordzijde - is 1.958 meter hoog.  
 

 
 
In totaal stijgt de weg dus 335 meter, dit gaat via een aantal smalle bochten met een 
hellingspercentage van 10% op gravelwegen.  
 

 
 



Het is een belevenis om hem te rijden, in het begin nog een stuk gefilmd maar het was verstandiger 
om daar mee te stoppen. Wie ziet de auto, op de weg tegen de bergwand? 
 

 

 



 
 
Nu is het wellicht wat beter te zien, bij het rode streepje. Hieronder een vergroting. 
 

 
 
Iets dat direct opvalt als je informatie zoekt over de Moki Dugway is de schrijfwijze. Daarbij kom je de 
volgende variaties tegen: Moki, Mokee en Moqui.  
 



 
 
Spaanse kolonisten die tijdens de 18e eeuw dit gebied introkken, gebruikten het woord moqui voor 
de overblijfselen van de cultuur van de Pueblo Indianen, en ook voor de Pueblo Indianen zelf.  
 

 
 
Het woord werd later overgenomen door Engelstalige pioniers, waarbij het verbasterde tot mokee.  
 



 
 
De Moki Dugway werd in 1958 aangelegd door de mijnbouwmaatschappij Texas Zinc., die via deze 
route uranium van de Happy Jack Mine in Fry Canyon transporteerde naar een verwerkingsfabriek in 
Mexican Hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 
 

 
 
Openluchttheater Gendringen. Dank-U-Wel-concert 29 juni 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Door: Marlies van Hal 
 
28 December 2003 in Gendringen naor te Pas 
umdat daor 'n receptie was 
't Was d'r zo vol as 'n pötje met pieren 
want Theo Overgoor had wat te vieren 
 
65 Geworden, verdient al 50 jaor as kapper zin brood 
15 jaor met Hannie in de huwelijksboot 
115 jaor ku’j ow al bi-j Overgoor laoten scheren 
dus kwamen honderden leu’j feliciteren 
 
Menigéén is 'n traöntje in de ogen gesprongen 
toen kleinzoon Jesse met UMK "Ulf blif Ulf" het gezongen 
As beloning veur zin verdiensten mot ik nog vermelden 
dei de burgemeester Theo de erepenning opspelden 
 
Ni-j-jaorsdag 2004, nao 'n nacht met appelflappen en aoliebollen 
Wazzen wi-j weer naor de bussen aan 't hollen 
Wi-j reien toen met völ tam tam 
naor de Passenger Terminal in Amsterdam 
 
Vandaor wier de Loterij Show uutgezonden 
waor wi-j met 85 man um Lee hen stonden 
In oranje T-shirts en opblaoskronen op grieze koppen 
wazzen wi-j ritmisch verantwoord aan 't hippen en hoppen 
 
Wi-j wieren niet èns genuumd as Ulfts Mannenkoor 
en wazzen alleen maor 'n mooi decor 
As i-j 'n zanger wollen herkennen, en ik wil niet fitten 
mos i-j met de verrekieker veur de televisie gaon zitten 
 
Veur de zangers was 't 'n hele happening 
want wat daor rondliep was niet gering 
Sterren uut de politiek en van de buis 
Annemarie Jorritsma en Trijntje Oosterhuis 

Simone Kleinsma, Frans Bauer en Manuela Kemp 
Lee Towers en het UMK in 'n oranje hemp 
Joop Braakhekke, Peter Lusse en Victoria Holt 
jonge vrouwen en keerls met macht en geld, maor völ te old 
 
 



Vōl aeten en drinken, 'n lopend buffet 
Dames in mini en in lang toilet 
En tussen al die glamour en glitter 
't UMK, inclusief dirigent en veurzitter 
 
De zangers waanden zich in het heiligste der heiligdommen 
En bun in de kleine uurtjes weer thuusgekommen 
 
27 Januari jaorvergadering bi-j de Sluus 
Barend Salemink schrikt, want zin knip ligt nog thuus 
Hi-j zei dan ook lichtelijk ontsteld 
Ik heb 't geld net nog geteld 
 
Herman Mulder antwoordde heel gevat 
dan hei der ook niet völ ingehad 
't Was der maor één, en 't geet mien niks aan 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
't Bestuur had aan de taofel plaatsgenommen 
toen Peter Gregoor is binnengekommen 
Den zei, wi-j kunnen beginnen, want in ieder geval 
De raod van elf den zit der al 
 
Coen is aan 't woord, dan is der gepiep 
umdat 't mobieltje van Hans Goudsward afliep 
't was der maor één, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Albert Huls blaost as ni-jeling de loftrompet 
aover 't koor en alles wat der met te maken het. 
Iedereen vuult zich zeer gevleid 
aover alles wat Albert het gezeid 
 
De veurzitter wil per stem twee mentoren aanstellen 
die ni-je leden begeleiden en te hulp te snellen 
en die hun, as zich verlaoten vulen, al is 't maor even 
desnoods ' n aai aover de bol kunnen geven 
 
Wim Nijland, veurzitter van de Vriendenkring 
gif op plezierige wijze 'n verhandeling 
hoe of 't der financieel veur steet 
hi-j vindt, dat elke zanger der goed aan deed 
um der zo völ meugelijk naor te streven 
’n ni-j lid veur de vriendenkring op te geven 
 
Ton Geerts vond, dat wi-j, ook al hebben wi-j völ succes 
as koor zijnde toch wel druk bunt gewès 
Bezig zun is goed, zo hette verklaard 
zolang 't maor niet in werken ontaardt 
 
 



Bi-j repetities en concerten, bunt de zangers geteld 
en der was der maor één, zo is vastgesteld 
den bi-j elke gelegenheid aanwezig was 
en dat is Henk Booiman, onze tweede bas 
't Was der maor één, en ik nuum graag zin naam 
alle anderen trekken zich den schoen maor aan 
 
31 Januari, robijnen feest van 't echtpaar Biezeman 
UMK bracht 'n serenade veur dit span 
Bi-j Langeler in Hengelo wier gezongen veur Henk en Fien 
80 Zangers hebben wi-j gezien 
 
7 Februari geet 't Mannenkoor op bezoek 
naor de herbouwde Debbeshoek 
den in ni-je glorie straalt 
en wi-j wieren warm onthaald 
 
Wi-j zingen tot algemeen genoegen 
de aula barst hos uut zin voegen 
Een huislied van Marcel Kemperman 
Gezongen deur de kapper, met völ elan 
vlotte liederen, Russisch repertoire 
't was prima veur mekaar 
 
9 Februari, vieftigjeurige huwelijkstrouw 
van Leo Westerhof en Gerda, zin vrouw 
Wi-j zingen veur hun golden brulft 
in de Petrus en Pauluskerk in Ulft 
 
21 Februari staon wi-j in de Poort van Oer 
bi-j Marneth Kookplezier op de vloer 
De showroom is op ’n ni-je locatie 
daorum van ons koor 'n felicitatie 
Wi-j hebben de familie Marneth graag gehuldigd 
want 't koor is hen völ dank verschuldigd 
 
In meert zijn Norman Mellor en Steve Hepworth te gast 
Veurdat Honley kump, kieken ze alvast 
waor bunt de concerten, de hotels en wie slupt bi-j wie 
alles geet in goeie harmonie 
 
Frits Wilbrink het dinsdags altied haost 
laatst isse met de kar deur de ALDI geraost 
Daor is um 'n zak met eerpels geknapt 
en menige klant aan de dood ontsnapt 
't was der maor één, en 't geet mien niks aan 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
20 Meert had Thomassen Mannenkoor jubileumconcert 
dat in 'n Velpse kerk gegeven werd 
't UMK  trad as gastkoor op 
' t örgel begaf 't, dat was 'n strop 



Maor Henk het gelukkig völ kwaliteit 
en het ons toen keurig op de vleugel begeleid 
Één ongeluk kump zelden alleen 
den aovend had de kapper ook 'n probleem 
 
Met 't inzingen hatte te weinig locht 
Aart Mudde het 'm toen gauw onderzocht 
En vond datte baeter noar huus kon gaon 
't was niet verantwoord, um as solist daor te staon 
 
'n andere zanger viel, en dat is gin grap 
niet zo zachtjes baoven van de trap 
Den zag de hele zaak in vogelvlucht 
Niet gewond en iedereen was opgelucht 
 
Want ondanks wat blauwe plekken 
hette in 't concert toch met kunnen kwekken 
't was der maor één, en ik nuum niet zin naam 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Maor ondanks alle tegenspoed 
Verliep 't concert gelukkig goed 
Met mooie zang, solisten bi-j de vleet 
was dit optreden compleet 
 
Ik dacht laatst, met Alfons is der wat mis 
toen iemand vroeg, hoe groot zin handicap is 
Ik begon mien al ernstige zorgen te maken 
maor hi-j probeert  gewoon af en toe 'n golfbal te raken 
 
22 Meert het Piet op de repetitie geknetterd 
de eerste tenoren hebben te völ geschetterd 
Veural één in 'n rooie trui was aan 't donderjagen 
keerls bun soms ook net kleine blagen 
't Wazzen der meer dan één, en ik nuum ook gin naam 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
16 Meert is 't eindelijk 'n feit 
't Ulftse korenbestand is uutgebreid 
'n Jongenskoor is opgericht 
en 't Mannenkoor haopt now allicht 
Dat die jongens nao verloop van tied 
bi-j 't Mannenkoor hun toekomst ziet 
 
Volgende weak geet weer 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 


