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Midden in een periode van onregelmatigheid in tijd vanwege vele bijzondere dagen zoals 
Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart en Pinksteren staan we nu alweer met één voet in de 
zomer. Het weer is weliswaar nog erg wisselvallig: dan is het wat warmer, zonniger en lijkt 
iedereen bevangen door het vrije ‘vakantiegevoel’, en zo slaat het om naar lage temperaturen door 
fikse buien en moet de jas toch maar weer aan. De natuur loopt volgens Herman Nijhof ook nog 4 
weken achter, toch staat inmiddels alles in volle groei en bloei. 

De tijd vliegt voorbij. Hemelvaart ligt alweer achter ons en Pinksteren staat voor de deur. De laatste 
fase van de coronamaatregelen lijkt aangebroken. We kijken uit naar 22 juni, de dag van de 
ledenvergadering. We zijn volop bezig met de voorbereidingen van die ledenvergadering annex 
feestmiddag. We stellen verslagen op, we evalueren het afgelopen jaar en maken plannen voor de 
komende periode. 
 
Verder heeft het kabinet gisteren, dinsdag 11mei 2021, een tweede stap genomen in het 
openingsplan op 19 mei 2021. Er is wel een voorwaarde: het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames 
moet op maandag 17 mei verder zijn gedaald met 20% ten opzichte van de piek eind april. Als dat 
niet het geval is wordt de tweede stap alsnog uitgesteld. 
 
Voor de ‘Kunst- en cultuurbeoefening binnen’ betekent dit dat de locaties voor kunst- en 
cultuurbeoefening opengaan. Dit betekent ook dat er maximaal 30 personen in een ruimte mogen 
zijn. Die houden 1,5 meter afstand, behalve als dit niet kan voor het uitoefenen van de activiteit. 
Publiek is niet toegestaan. Reservering en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet iemand 
een mondkapje dragen, maar deze mag af als dit nodig is om te kunnen oefenen of repeteren. De 
situatie in november 2020 dus. Zou mooi zijn als het Ulfts Mannenkoor dan weer (beperkt) zou 
kunnen repeteren. Er is al veel van het uithoudingsvermogen van de zangers gevraagd. We volgen de 
ontwikkelingen nauwgezet en zodra we meer weten hoort u dat natuurlijk als eerste. 
 
 
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”. 
 
Gerrie Tempels bedankt en doet een suggestie: geacht  bestuur van het Ulfts Mannenkoor en de 
Vriendenkring. Ik wil jullie bedanken voor de cadeaubon die ik mocht ontvangen. Ik voelde me zeer 
vereerd om te vernemen dat ik de meeste antwoorden goed had. Het initiatief vond ik zeer goed van 
Christo. Misschien is het een idee om ook zoiets te doen met muziek uit ons repertoire van 
bijvoorbeeld de laatste 25 of 30 jaar. We laten ons opnieuw verrassen. Groeten Gerrie Tempels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

Algemene Ledenvergadering aanvang 19:30 uur 
   
   
   
   

Zon. 
10.10 
 
 
 
 

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

Vrijdag  
29.10 
 
 
Zondag 
12-12 
 
 
Zondag 
19 -12  
 
 
 
 
Vrijdag  
29-04 

Russisch Concert Bedburg-Hau aanvang 19.00 uur 
St. Markus Kerk aanwezig  
 inzingen  
   
Kerstconcert 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  

2022    
Russisch concert – Bedburg-Hau aanvang 19.00 uur 
St. Markus Kerk aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  
   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Door: Ton Smilde 
 
Mission San Xavier del Bac 
 

 
 
De oude Spaanse missiepost San Xavier del Bac ligt veertien kilometer verwijderd van Tucson. De 
post met de bijnaam 'De Witte Woestijnduif' ligt in het Tohono O'odham indianenreservaat. 
Het was de bedoeling om de oorspronkelijke bewoners tot het ‘ene en ware geloof’ te brengen. Dat 
mislukte vrijwel overal, maar de hier levende Pima-indianen waren een uitzondering. De reden was 
dat de Pima's en de Spaanse kolonisten een gezamenlijke vijand hadden: de Apaches. Om 
voornamelijk praktische redenen waren ze daarom snel tot het christelijke geloof te brengen.  
Opvallend genoeg is juist deze katholieke missiepost nu een heilige plaats voor de Pima's. De huidige 
gebouwen stammen uit de periode 1783-1792 en vormen één van de mooiste, nog bestaande 
voorbeelden van de Spaanse koloniale architectuur. 



Vanaf het begin van de 16e eeuw werden door 
Europese missionarissen (voornamelijk afkomstig uit 
Spanje) veel kerkgemeenschappen gesticht in het 
gebied dat nu bestaat uit Mexico en uit delen van 
zuidwest Amerika. Dit gebied werd New Spain 
genoemd. De missionarissen behoorden tot de 
katholieke orde Sociëteit van Jezus, beter bekend als 
de Jezuïeten.  
Een van hen was de  Italiaan Father Eusebio Francisco 
Kino, die 24 jaar in New Spain heeft gewerkt. Hij won 
het vertrouwen van de Pima Indianen, die vooral 
leefden van de landbouw. Hij liet hen kennismaken 
met Europese zaden, kruiden, granen en fruit, en hij 
leerde hen hoe ze vee konden houden. Op deze 
manier heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de economische groei in het gebied waar hij 
werkzaam was.  
Father Kino stichtte meer dan 20 kerken, waaronder 
Mission San Xavier del Bac en Mission San Cayetano 
de Calabazas (de voorganger van Mission San José de 
Tumacácori). 
De oorspronkelijke Mission San Xavier del Bac werd 
gesticht in het jaar 1692, met de bouw van het 
bijbehorende kerkje werd 8 jaar later begonnen. In het jaar 1770 werd het door de Apache Indianen 
vernietigd. Dertien jaar later werd gestart met de bouw van het huidige kerkje, dicht bij de plek waar 
de oorspronkelijke Mission had gestaan. De architect heette Ignacio Gaona, hij ontwierp het gebouw 
in de binnen de katholieke kerk vaak gebruikte barokstijl. Deze stijl kenmerkt zich o.a. door een rijk 
materiaalgebruik, ingewikkelde patronen en een veelvuldig gebruik van versieringen. De arbeiders 
die betrokken waren bij de bouw behoorden tot de stam van de Tohono O’odham indianen, zij 
voltooiden hun werkzaamheden in het jaar 1797.  
 

 
 
Ook in het interieur zijn het de vele versieringen, o.a. in de vorm van beeldhouwwerken, muur- en 
plafondschilderingen, die de aandacht trekken. Er is niet veel bekend over de makers hiervan. 



 
 
In het jaar 1828 werden alle Spaanse priesters verbannen, waardoor het kerkje leeg kwam te staan 
en in staat van verval raakte. Dankzij de inspanningen van lokale bewoners werd het nog wel 
enigszins onderhouden. In 1859 kwam de Mission onder het bestuur van de Sante Fe Diocese, er 
kwam toen geld beschikbaar voor een renovatie. Vanaf 1868 werden er weer regelmatig 
kerkdiensten gehouden, later deed de kerk ook dienst als school. 
 

 



De kerk is een aantal malen beschadigd geraakt. In 1887 als gevolg van een aardbeving, en in 1939 
als gevolg van een blikseminslag. Beide keren vonden enige tijd later de benodigde reparaties plaats. 
Aan het einde van de vorige eeuw werd de kerk nogmaals uitgebreid gerenoveerd. Mission San 
Xavier del Bac wordt beschouwd als een van de belangrijkste gebouwen uit de Spaanse koloniale tijd 
in Amerika, in 1963 kreeg het daarom de status van National Historic Landmark. De bijnaam van het 
kerkje luidt “White Dove of the Desert” (de Witte Duif van de Woestijn). 
 

 
 
Er worden nog dagelijks kerkdiensten verzorgd. Daarnaast is Mission San Xavier del Bac 
tegenwoordig een bekende bedevaartplaats en toeristische attractie, jaarlijks komen er ongeveer 
200.000 bezoekers. Je kan uiteraard het kleine kerkgebouw bezichtigen, en daarnaast ook een 
naastgelegen kapel, een mooie cactustuin en een gift shop.  

 
 
Bij de kerk bevindt zich een grote parkeerplaats, waar lokale bewoners regelmatig etenswaren te 
koop aanbieden. 



 
 
Door: Marlies van Hal 
 
Wi-j gaon wieder op de feestaovend van ut golden UMK op 27 Januari 2007 met mien verslag 
aover de concertreizen...... 
 
Twee jaor later, 1972, mosten wi-j in ut vliegtuug springen 
um in Barcelona de Missa Fiasco te zingen 
De meesten vlaogen veur de eerste keer 
en zeien nao afloop, dat was èns, maor nooit weer 
 
Wi-j wieren gastvri-j ontvangen in Castellbell y Vilar 
hadden ook un Spaans lied in ons repertoire 
Wi-j bunt in Barcelona en in Tossa  de Mar gewès 
en in de wienkelders van Villa Franca de Panades 
 
Toon Wentink had alle dagen un sombrero op 
en tikte aoveral lanzen en speren op de kop 
Jan Gunsing het drank in zin koffer naor huus gedragen 
toen het ut noodlot toegeslagen 
 
‘n Paar flessen bunt onderweg kapot gegaon 
dat het zin kleren niet goed gedaon 
Op de terugweg is der veural völ gebaejen 
in elke luchtzak heurde i-j  iemand kraejen 
Nao dat noodweer wazzen wi-j pas op Schiphol weer gerust 
Un enkeling het van bli-jschap zelfs de grond gekust 
 
In 1975 kwam Engeland in zicht 
en Engels praoten was daor verplicht 
Veur die tied, kregen wi-j nog twee ni-je pakken 
Onze eerste smoking en ut kostuum van de Kozakken 
 
Engelse liedjes mosten wi-j leren 
um in de Townhalls goed te presteren 
Met ut hele spul gingen wi-j in Europoort op de boot 
I-j verdwaalde zowat, wat was dat ding groot 
 
Da-j de koffers op un treintje kon zetten, dat had niemand deur 
Iedereen slöpte met ut grei van achter naor veur 
Ut was wel beregezellig op dat schip 
alles kon i-j daor aeten, slaatjes, un warme hap, vis en kip 
 
Wat achter die goktaofels stond, zag der ook gezond uut 



De kapper gokte zich hos blut 
Wi-j hebben fijn gezongen in Engeland 
Nog steeds is der un hechte vriendschapsband 
 
De ambtsketen van Jan Gunsing en de eatlust van Piet Stegeman 
in Huddersfield praoten ze der now nog van 
Herman begon elke speech met “On behalf of the Ulfts Mannenkoor” 
Dat dat namens ons allen was, drong pas völ later tut ons door 
 
In 1980 was Oostenriek ons doel 
Dus de trein weer in met de hele boel 
Professor Ziegler op zin korte benen 
stond ons op te wachten op het Station in Wenen 
 
Den was niet op zin möndje gevallen 
Of i-j wollen of niet, maor wi-j luusterden allen 
In Baden wonnen wi-j slechts de tweede pries helaas 
Venlonia was ons daor de baas 
 
Wi-j zagen völ, de Stefansdom, Schönbrunn en de Prater 
Henk Liebrand en Annie schreeuwden daor as un mater 
Die wazzen un spookhuus binnen gegaon 
en konden van angst hos niet blieven staon 
 
Bi-j ut afscheidsdiner zat Willie Menke tussen twee burgemeesters in 
kreeg van de zenuwen aan den gegrilde eend gin begin 
Wanhopig riep-e, ik krieg op dat vleis gin grip 
óf Cramwinckel, óf Janssen het um zo op zin slip 
 
In drie en tachtig gingen de trossen weer los 
umdat ut koor weer naor Engeland mos 
Dizze keer zong ut koor met völ elan 
o.l.v. Christoph Niesemann 
 
In Blackpool en Huddersfield wieren concerten gegeven 
ook de Lancashire Hotpot is ons lang bi-j gebleven 
In zeuvenentachtig voeren we weer naor Engeland 
en hadden met Honley inmiddels un sterke band 
 
Aan boord in Zeebrugge wol iedereen wetten 
of de deur van ut ruim wel goed dicht was gesmetten 
Drake Fibres bestond honderd jaor, de zaak met de gent 
Ons koor mocht kommen zingen, wi-j wazzen der al bekend 
Herman en Willie Menke sliepen in Walters huus in un smal bed 
Willie vond, datte as un opgerolde kat plaats te weinig het 
 
In achtentachtig gingen wi-j Hongarije zien 
dat lag toen nog achter ut iezeren  gordien 
Dat konden wi-j in Szeged wel goed merken 
daor wazzen ze ons duftig  aan ut tegenwerken 
 
Maor in Boedapest in de Vigado 



gaven wi-j un concert, dat klonk  zò 
De busrit van Szeged naor Sashjolombatta in dichte mist 
in nog lang niet uut ons geheugen gewist 
 
Wi-j kwamen thuus um dri-j uur in de nacht 
Nikie Lauda had ons weer veilig thuus gebracht 
In negenentachtig gingen wi-j dwars deur Engeland op tournee 
onze standplaats was Morcambe aan de Ierse zee 
 
Hèn en terug wazzen de geiten van de bokken gescheiden 
wi-j vlaogen ook op verschillende tijden 
Zeuven angsthazen, waoronder ik, voeren aover zee 
En wi-j kregen de naam van bootvluchteling mee 
 
Gezellige buurtverenigingen werden der opgericht 
en ook un dameskoor wier der gesticht 
De eerste repetitie was heel in het geheim 
Keerls, as dames verkleed drongen binnen, Piet viel hos in zwijm 
 
‘s Marges wazzen we vri-j, kaarten, tennissen en der wier gezwommen 
tussen de middag un warm en kold buffet ingenommen 
Veur de aovend kregen wi-j un plastic zak met un lunchpakket in de hand 
Dan reien we met de bussen dwars deur Engeland 
Wi-j gaven concerten van Blackpool, York en Manchester 
tut Huddersfield, Beverley, Morcambe en Chester 
 
Der wier goed gezongen, soms veur halfvolle zalen 
daor mosten wi-j welles un bitje van balen 
In Engeland vond ook un bestuurswisseling plaats 
Herman vertrok, Jan Ikink werd de baas 
 
Oktober eenennegentig bunt wi-j  un weekend in Goldbach gewes 
Sponsor Imetaal stuurde ons naor dat adres 
Die hadden daor un Supermarkt gebouwd 
in de voormalige DDR in ut Thüringerwoud 
 
UMK, Rebroff en de Nachtegalen 
mochten daor tijdens de opening stralen 
In de supermarkt umklejen in Kozakkenpak 
de gewone kleren in de winkelwagen veur ut gemak 
 
Buuten un zeil aover ut podium 
un ontzettend dankbaar auditorium 
Wi-j sliepen in Friedrichrhoda in ut Berghotel 
Op de affiches stond: Hollands grösster Männerchor, jawel 
 
In negentienvierennegentig wier Tsjechië aangedaon 
Met honderdveertig mensen bunt wi-j naor Praag gegaon 
Bi-j Weidhaus hadden wi-j un koffiestop 
de zon scheen, wi-j dronken buuten ons drankje op 
 
Willie Menke is op un putdeksel geklommen 



het daor ut Einsames Glöckchen gezongen 
Hatte gewetten, dat daoronder un diepte van tachtig meter was 
dan hatte van angst in de boks geplast 
 
Aan de rand van Praag lag hotel Pramen 
waor wi-j meteen bezit van namen 
Un echt Oostblok-hotel, ongezellig en kaal 
Ook de receptionist was gin zonnestraal 
 
Zondags mosten wi-j veur de mis in de Tynkerk staon 
Waor wi-j met bussen naor toe zollen gaon 
Dat concert konden wi-j bijnao vergaeten 
zeuven zangers hebben in de lift vastgezeten 
 
Etteluke monteurs deien tevergeefs hun best 
maor techneut Hans Goudswaard had meer succes 
Nog net op tied wazzen wi-j in de kerk 
en volgens de priester zongen wi-j sterk 
 
Wi-j bezochten ook un knekelhuus 
Van wat wi-j daor zagen, was iedereen beduusd 
Un kapel, den van binnen helemaol uut beenderen bestond 
Knekels van ut plafond tut aan de grond 
 
Lampen, communiebank, en ut altaar 
banken, figuren en kandelaar 
Rekken vol botten van slachtoffers van de pest 
En toen Willie Menke helemaol rond was gewès 
Zei-j, op de dag des oordeels mag ik bli-j zun 
dat ik hier gin magazijnmeester bun 
 
Volgende weak gaon wi-j wieder in Praag...... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
 



 
 
25 oktober 2019 10 jaar DRU Cultuurfabriek. Ulfts Mannenkoor met Harmonie Ulft in prachtig uitgelichte SSP-

hal. 

 
 
Door: Herman Nijhof 
 
Elke maandagmorgen rijdt rond acht uur de vuilniswagen door de straat. Met grote letters staat hier 
sinds kort op: “groen- en klimaatbestendig daar staan we voor”. Is dit een loze kreet of doet het 
politieke bestuur dit daadwerkelijk? 
Gisteren langs de Oude IJssel van Doetinchem naar Doesburg gefietst. We hebben veel roeken, 
kraaien, kauwtjes, een aantal futen en meerkoeten gezien. Tien ooievaars bij de Broekhuizervaart bij 
Doesburg, waar een tractor de grond scheurde. En daar liepen een aantal grasetende ganzenfamilies 
met kuikens. Verder slechts één een kievit en één zwaluw! Bij de brug in Laag-Keppel liepen wel 200 
rood- en zwart bonte, jersey en mengelmoes-koeien in de wei. Hoe kan hier een weidevogel broeden 
en de eerste snede is er ook al hier en daar van af. Dit jaar heb ik nergens grote klonten kikkerdril 
gevonden. Wel na goed kijken mogelijk donderkopjes, zeg maar “visjes” van padden, gezien. De 
natuur is wel vier weken achter. De torenvalken zouden nu jongen moeten hebben. Hopelijk gaan ze 
nu eindelijk paren. De uilen hebben het zwaar gehad. Ze konden geen muizen horen onder de 
sneeuwlaag. Veel meldingen van dode uilen. Snappen jullie mijn verontrusting? 



 
We wandelen regelmatig bij Hummelo achter “De Krent” of deftiger “De gouden Leeuw” op het 
landgoed Enghuizen, waar ooit het kasteel Enghuizen heeft gestaan. Na de bevrijding brandde dit 
kasteel af en nu zie je de brokstukken nog liggen en de oude kelder- en keukengewelven kun je nog 
vinden onder een heuvel. Hier woonde ooit een rijke adellijke familie baron Van Heeckeren-Hope. 
Na 1812 kwam Jacob Hendrik (1785 – 1862) terug als eerste cavalerie-luitenant van de tocht van 
Napoleon naar Moskou en trouwt in 1816 met de steenrijke bankiersdochter Elisabeth Hope. In 1821 
koopt hij het landgoed Sonsbeek bij Arnhem. De eerste ontginningsboerderij, die hij liet bouwen, 
kreeg de naam Moscova (Moskou). Hier is nu de begraafplaats. In 1842 begint de familie Van 
Heeckeren-Hope met bouw van een in Italiaanse palazzostijl kasteel in Hummelo voor de dochter 
Juliana (1829-1849). Het oude gebouw werd afgebroken en het landgoed verandert in een Engelse 
landschapstuin met kronkelende paden, waterpartijen en afwisselende vergezichten. Juliana stierf 
toen ze twintig was. De familie verhuisde naar Hummelo na 1842. In die tijd werden waren de 
prachtige gietijzeren bruggetjes al een belangrijk onderdeel van dit flaneerpark.  
Mogelijk zijn deze gietijzeren constructies afgekeken van de eerste grote gietijzeren brug in 
Engeland, de Iron Bridge ( 1777-1779)! Mijn nieuwsgierige vraag is: in welke ijzergieterij zijn deze 
brugonderdelen gegoten? Kan het DRU-ijzermuseum hier een antwoord op geven? Of toch in de 
helaas verdwenen ijzergieterij in Laag-Keppel, waar waterkracht ooit een belangrijke rol speelde. 
 

    
Nog een bijzonder gegeven is, dat de ontginningsboerderijen in het broekland van dit landgoed de 
namen van veldslagen hebben, zoals Beresina, Bautzen, Jena en Maloi Jaroslawitz (amper te lezen op 
het balkon). De markegronden werden na 1850 verkocht en zo werd het landgoed 2400 hectare 
groot in die tijd. De beekjes werden met de schop verlegd om zo een grote waterpartij te krijgen en 
mooie gemetselde duikers werden gebouwd. Het loon was erg laag, maar het materiaal duur.  
De Kaerls of kerels/ keuterboeren haalden de leeftijd van 50. En de Jarls, adel hier van 94. 
 

 
 
Een bijzonder gebouw is het Jagershuis (1868) op een eilandje met drie gietijzeren bruggen. Ooit was 
dit een duiventil. Duivenhouden was het alleenrecht van de adel. Het ging om de duivenborst. De 
boeren mochten de roggezaad etende vogels niet verjagen. De duivenmest met veel ammoniak werd 
gebruikt om het witte linnen in de was weer schoon te krijgen. Arme dienstmeiden! 
Van de leus: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap was weinig overgebleven.  
 



 
 
Sinds 1923 woont hier nu de grafelijke familie Van Rechteren Limpurg in de voormalige Orangerie. 
Volgorde van belangrijkheid: jonker, baron en dan graaf. Nu is het ook een jachtgebied en lees het 
verhaal over het gedrag en de bescherming van de reeën en het wangedrag van mensen.  
 

 
 
De reebokken zetten hun terrein af door te schuren met het gewei langs een jong boompje en zo 
gaat de schors eraf. Met de hoeven krabben ze grond los. 
 
Totemboom: haagbeuk 4 tot en met 13 juni en 2 november tot en met 11 december. 
Karaktereigenschap: vergevingsgezind, een kwetsbare vredesstichter. Rechtsvaardigheidsgevoel en 
loyaal. Je voelt je gauw verantwoordelijk voor zaken en krijgt daardoor wel eens de zwarte piet 
toegespeeld. Je gunt iedereen gelijke kansen en je beschuldigt anderen niet gauw. Je draagt je lot 
gelaten. 
 
Verhalen: Je hebt hagen van beuken en die houden de hele winter het blad. Pas als de nieuwe, frisse 
groene blaadjes verschijnen, vallen de oude bruine bladeren af. Maar je hebt ook een haag/heg van 
haagbeuken. Deze heggen houden hun bruine blad meestal niet vast. Groeit een beuk uit, dan zie je 
een gladde stam en de boom levert eetbare beukennootjes. De haagbeuk heeft geen gladde stam. 
Hier zie je met enige fantasie spierbundels op liggen en als je goed kijkt zie je op de stam ruitvormige 
patronen. De vruchtjes/nootjes lijken wel een beetje op de daken van een Japanse tempel. Het liefst 
groeit deze boom op voedselrijke grond, zoals leem, löss en beekgronden. Haagbeukenhout werd 
graag gebruikt voor de tanden van raderen in molens en voor spaken in houten wielen. 



 
Verschil tussen beukenhaag en haagbeuk 
 
Wie reageert er eens op de artikelen in de Nieuwsbrief? 
Zingt het Ulfts Mannenkoor weer voor de zomervakantie? 
Hebben er al leden opgezegd en wat doen we aan de “zangcontacten” onderling? Bellen, praatje, 
mailen of appen? 
 

 

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 


