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TIJDELIJKE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF 

 

Om in deze bijzondere tijd effectief in contact te komen en blijven met de leden van het Ulfts 
Mannenkoor en De Vriendenkring, heeft het bestuur besloten de komende periode wekelijks een 
nieuwsbrief te maken en te versturen. In ieder geval per e-mail. Leden zonder email-adres krijgen de 
nieuwsbrief in een ‘hard-copy’ thuisbezorgd. We denken met deze nieuwsbrief in ieder geval direct 
te kunnen inspelen op de actualiteit en u op de hoogte houden van nieuws, de laatste 
ontwikkelingen en ‘lief en leed’. Veel leesplezier toegewenst! 

De redactie 

ULFTS MANNENKOOR      september ‘20 

      Maart 2020 



 

 

 

Van de voorzitter  
Vorige week hebben we u door middel van een enquête gevraagd om aan te geven of we met de 
nieuwsbrief nog steeds tegemoetkomen aan uw behoeften en wensen. We vroegen of bijvoorbeeld 
een koerswijziging, klein of groot, wellicht wenselijk of zelfs noodzakelijk is? In deze nieuwsbrief de 
globale uitkomsten van de enquête. In totaal hebben 42 mensen de moeite genomen de enquête in 
te vullen. Dat is een meer dan representatief aantal. Daarvoor onze hartelijke dank. Ook met de 
uitkomsten kunnen we verder. Want behalve een oordeel geven over de kwaliteit van de 
nieuwsbrief, hebben veel geënquêteerden ook ideeën voor inhoud aangeleverd. Suggesties waarvan 
zij denken dat ze interessant, leuk en nuttig zijn om te lezen.  
 
De globale resultaten, uitkomsten en percentages 
Eenenzestig procent (61%) van de inzenders zijn zeer tevreden over de nieuwsbrief, 39% tevreden. 
88% leest de nieuwsbrief altijd, 9% meestal en 2% leest de nieuwsbrief nooit(!) Zesentachtig procent 
(86%) van de lezers waardeert zowel de uitstraling, de overzichtelijkheid als de schrijfstijl. 12% 
waardeert op die onderdelen neutraal. Er zijn geen lezers die niet tevreden zijn, de nieuwsbrief niet 
goed vinden of niet waarderen. Een mooi resultaat vindt de redactie van de nieuwsbrief. Ze 
concluderen dat de nieuwsbrief bestaansrecht heeft. De uitkomsten van de enquête geeft de 
redactie bovendien een mooie steun in de rug. Het samenstellen van de nieuwsbrief en het schrijven 
van artikelen is intensief werk en kost veel tijd. Deze uitkomst maakt het de moeite meer dan waard 
en verhoogd het plezier bij het samenstellen van de nieuwsbrief.  
 
Suggesties en ideeën over de inhoud 
Veel geënquêteerden hebben niet alleen aangegeven wat ze in de nieuwsbrief waarderen maar ook 
aan welke onderwerpen meer aandacht besteed zou kunnen worden of welke onderwerpen ze 
missen. Hieronder een compilatie van die onderwerpen: 
 

• Informatie vanuit het bestuur en de verschillende commissies 

• Informatie van de dirigent (inclusief bespreken van muziekstukken) 

• Informatie over de concert –en activiteitenagenda 

• Actuele koor- en coronazaken  

• Persoonlijke verhalen, hobby’s en meningen/opinies van leden 
 
De redactie en het bestuur kijken op basis van de uitkomsten van de enquête naar een adequaat 
vervolg. Dat doen we als bestuur in ieder geval al aanstaande woensdag 9 september 2020. In de 
nieuwsbrief van volgende week leest u meer over de resultaten. Rest mij, namens de redactie, 
iedereen te bedanken voor de medewerking.  

 

************************* 



 

 

Lief en Leed 
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”. 

Leendert Santema (Bassie) steekt iedereen een hart onder de riem:  
Daar heb je hem weer zult U denken, maar ja men vraagt om kopij nietwaar. Ten eerste wil ik het 
bestuur van het UMK en zijn commissies een groot compliment maken op de wijze waarop de 
repetities in de grote SPP-hal kunnen plaatsvinden. Afgelopen Dinsdag 25 augustus jongstleden  
hadden we een fijne, goed bezette repetitie-avond, waar ook onze pianist Henk weer van de partij 
was. Dit was weer ouderwets genieten. We zullen van het bestuur zeker nog meer vernemen 
omtrent de continuïteit om te oefenen in die grote hal.  
 
Natuurlijk begrijp ik, en met mij vele anderen, dat er mensen wegblijven vanwege het risico en dat is 
volkomen terecht want het is een gemeen virus. Ik moet ook zeggen dat de discipline goed is tijdens 
het zingen en de afstand ruim bemeten is. Tijdens de pauze kan het mijns inziens nog wat beter, 
maar ja, er sluipt wel eens wat tussendoor en dan vergeet men soms de 1,5 meter afstand. Dit komt 
dus neer op een stukje zelfdiscipline.  
 
Wat me opviel was toch de saamhorigheid en de wil om vol te houden en door te gaan. Dit is waar 
het UMK voor staat. Ga zo door zangvrienden. Dan blijft het UMK (op dit moment, voor zover ik 
weet, het enige koor dat repeteert in de regio) fier overeind ook in deze moeilijke tijd. En dat 
verdienen we allemaal. Geef niet toe, maar knok. Ik kijk uit naar de toekomst met mooie concerten 
waarvan er nog steeds een paar op het programma staan. Men is druk bezig te bekijken wat er 
technisch mogelijk is. Ik ben benieuwd naar de uitkomst. Voor diegene die er niet bij kunnen zijn, 
geniet in de buitenlucht, als het kan, ga wandelen of fietsen en vermijd de drukte en straks weer tot 
ziens.  
 
Henk Booiman zegt in mail: “Dank voor het mooie presentje”! 
 
Ton Geerts: Dank, dank, dank! 
Al enige weken geleden mocht ik ook zo’n prachtige pen van de vriendenkring ontvangen. Ik wil daar 
de vriendenkring van harte voor bedanken.   
De pen is gemaakt van hout van de plantaan. Toen ik hem zag kreeg ik nog meer bewondering voor 
de maker. Een bijzonder fijn afgewerkt exemplaar en hij schrijft bovendien prima. Misschien iets te 
klein voor mijn ‘kleine handjes’. Tonny, mijn complimenten! 
 
Sinds maart, het begin van Covid 19 in Nederland, liggen mijn ‘hobby-werkzaamheden’ helemaal stil.  
Maandag 9 maart heb ik de repetitie van Stella Maris nog geleid. Daarna stopte het. Eén van de 
leden en haar man bleken, zo bleek een aantal dagen later, op de skivakantie de ziekte te hebben 
opgelopen. Ze staat op de eerste rij en dicht bij mij in de buurt. Ik heb nog wel even gevreesd dat ze 
het verder onder de koorleden verspreid zou hebben en het mij ook getroffen had. Gelukkig niet!!! 
Tot nu toe ben ik gelukkig nog steeds Corona-vrij. 



 

 

Van de koorleden van Stella Maris heb ik al die tijd niemand getroffen. Het koor heeft een speciale 
app “Stella Maris Social Talk” gemaakt waarop men elkaar op de hoogte houdt. Je merkt echter wel: 
hoe langer het duurt, hoe minder er op de app geplaatst wordt. 
 
Ook de activiteiten van en voor de Strangzangers liggen sinds 13 maart helemaal stil. Afgelopen 
vrijdag heb ik een aantal zangers en muzikanten weer op een gezellig avondje in onze oefenruimte 
weer ontmoet. Zo’n kwart van de mensen waren er om verschillende redenen er niet. Sommige 
zangers had ik ook sinds het begin van de ‘gevreesde’ ziekte niet meer gezien. 
 
Om een bezigheid te hebben, breng ik veel muziek - dat ik in mappen bewaard heb en misschien ooit 
nog eens gebruiken zal/kan - in de computer en kan dan de papieren opruimen. Zo krijg ik meer 
plaats in de kasten, 
 
De activiteiten voor het UMK heb ik nog niet hervat. Er leeft bij mij toch nog een angst om het virus 
op te lopen en dat het ook mijn vrouw misschien kan treffen. Zij kan het helemaal niet gebruiken. 
De  anderhalve of twee meter afstand bij het zingen kan mij niet bekoren. Een koor bestaat volgens 
mij uit groepen die samen zingen; 1e en 2e tenoren, 1e en 2e bassen. Niet uit 75 solisten die allemaal 
hun eigen versje zingen. Je hebt elkaar nodig, je moet elkaar ‘voelen’, zien en horen. In een koor 
stem je altijd je eigen geluid af op de zangers bij je in de buurt. Natuurlijk snap ik waarom het 
bestuur wil dat het samen zingen doorgaat. Je wilt niet dat het zo gaat dat vele leden zich bedanken. 
Je wilt de club bij elkaar houden. Daar heb ik enorm respect voor. Nogmaals: IK wil/durf het risico 
niet (te) lopen. Maor: Vroeger zei men al bij het UMK  HOL ‘M AN D’N DREI’J. 
 
 
 

************************* 
 
Spitten in het verleden revisited 
Door: Marlies van Hal 

  
Hallo beste mensen, 
Onze voorzitter Ton heeft me benaderd om een bijdrage te leveren aan de wekelijkse nieuwsbrief 
van het UMK. Jaren geleden schreef Eef Rikkenaltijd een stukje in de Grote Terts  "Spitten in het 
verleden". Ik heb nog bijna alle voordrachten van circa 25 jaar, waarin het wel en wee van ons 
koor ter sprake kwam. Dus neem ik niet de spade van Eef over maar de mooie mannenkoor-pen 
van de Vriendenkring. Voor de nieuwere leden een geschiedenisles, voor de oudere leden 
misschien een feest der herkenning. We starten bij de feestavond 1997.  
 



 

 

Hallo beste mensen, daor bun ik dan weer 
Um jullie net as de veurige keer 
Te vertellen wat ik in de wandelgangen heb geheurd, 
En wat er met ut koor zoal is gebeurd. 
 
Op de feestaovend verleden jaor (1996 red.) gebeurden er leuke dingen 
Ut jubilariskoortje kwam un liedje zingen 
Riet van Herman Mulder had de tekst gemaakt 
Oaver stieve stramme keerls, waorvan de but nogal kraakt 
 
Als gastarbeiders trad het Gemengde koor op 
Met Martin Reyntjes as dirigent in de dop 
De aangeklede erwtensoep was goed veur de lijn 
De leapel was te groot en ut köpke te klein 
 
Veertien november was in Zevenaar de Liemers Korendag 
Waor UMK as uutsmieter zingen mag 
De schriever van ut Gelders Dagblad was helemaol oaverrompeld 
Schreef, dat ut publiek in un warme deaken was ondergedompeld 
 
En in de Gelderlander stond 
dat ie ut prachtige sonore zang van ut Mannenkoor vond 
Ook de jury vond ons optreden sterk 
En was vol lof oaver ut zingen in de Andreaskerk 
 
19 december was ut viefentwintig jaor geleien 
Dat Willy en Mark Willemsen mekaar ut jao-woord zeien 
De zangers trokken naor de Bemmelse dreven 
Um veur ut bruudspaar een serenade te geven 
Ingo had natuurlijk weer geen mededelingen geleazen 
Rij noar Bemmel, en wist niet waor ie mos weazen 
Van armoe hette Mimi gebeld 
Die het um nao lang zuuken verteld 
Datte naor ut Wapen van Bemmel mos kommen 
Toen hette met de tong veur den hals ut Mnogajaljeta gezongen 
 
De volgende dag mos ut koor weer aan ut werk 
Veur ut Kerstconcert in de Antoniuskerk 
Weer un dag later wudt de tas gepakt 
In ut Zwijnshoofd, Didam un concert veur ut Senioren-contact 
Veur de pauze in Russische klederdracht 
En daornao wudt ut publiek in Kerstsfeer gebracht 
 
Vief januari is de eerste repetitie in ut neje jaor 
Oliebollen van Docus staon veur de zangers klaor 
Maor buuten al dat plezierige zingen 
Gebeuren er ook wat droevige dingen 
 
Ik wol der efkes bej stil blieven staon 
Dat vier zangers veur altied weg bunt gegaon 
Gert Boerakker, vader Heinen, Jo Reuvenkamp en Marc te Poel bunt altied trouw naor repetities en 
concerten gekommen 



 

 

Het koor het waardig afscheid genommen 
 
Sinds negen januari hebben wej un gediplomeeerde zanger tussen ons staon 
Willy Stortelder is naor de  Winterswiekse muziekschool gegaon 
Willy is now un echte Lichtenvoordse kei 
Now hette ut diploma A Koorscholing derbij 
 
Op twaalf januari was der heel völ werk 
In de Ulftse Petrus en Pauluskerk 
De bouwploeg van Erwin en Dirk was al vrog in touw 
Zelfs tuinders wazzen bezig in ut kerkgebouw 
Der wier geslöpt met berken en dennen 
René Thuus  en Peter Gregoor  wazzen met waxinelichtjes aan 't rennen 
 
Alles mos in Russische sfeer 
Want der kwamen Kozakken van 't " Schwarze Meer" 
Dertienhonderd mensen zaten ademloos te luusteren 
Hoe hard twintig Russen kunnen zingen  , maor ook fluusteren 
 
Stuk veur stuk solisten wazzen ut, ze wisten ut publiek te raken 
De man van de Gelderlander vond ut un veurrecht um dit met te maken 
UMK en balalaikagroep hebben ook völ respect afgedwongen 
Marc Willemsen het zich met drej solo's uut de naod gezongen 
 
Volgende waek gaon we wieder.......... 

 

   ************************* 
Grote Vriendenkring UMK Loterij 
Uitslag Pennenverloting week 31 in 2020 

Beste leden van het UMK 
 

Deze 14de week in dit Corona tijdperk neemt 
Esther Aalders, een van onze meest modieuse- 
en trendzettende donateurs de taak op zich om 
de door Tonny Frazer (het moet gezegd 
worden!) handgemaakte pennen, beschikbaar 
te stellen. De winnaars ontvangen deze week 
hun pen uit handen van onze trouwe sponsor: 
Aalders Schoenmode uit Ulft. 
 

 
Ook deze week heeft ten huize van onze peningmeester Theo Gerritsen weer de formele trekking 
van de Grote Vriendenkring UMK Loterij plaats gevonden. Mevrouw Ester Aalders van Aalders 
Schoenmode heeft, onder het alziende oog van secretaris Gerard Schepers, haar leest heel even 
verlaten om vervolgens met haar schoenmakershamertje een comfortabele-, draagbare- en bovenal 
modieus hakje tegen de app” Lotto Draw Machine” te geven, zodat ook deze week weer een 
verrassende- en opmerkelijke resultaat van de trekking van onze wekelijkse loterij kan worden 



 

 

gemeld. Theo schrijft, zoals steeds, de winnaars weer bij in het dikke gelukvogelsboek van onze 
Vriendenstichting.  
 
 De winnaars van week 36/2020 van de pen met inscriptie “Vriendenkring UMK” zijn:  
 

1. Frans Peters, Terborg 
2. Gerard kemperman, Dinxperlo 
3. André Wentink, Gendringen 
4. Rene´ Borgers, Varsselder 
5. Ton Hafkamp, Borculo 

  
Alle winnaars hebben hun pen in een fraaie cassette inmiddels per post, 
althans in de brievenbus, ontvangen. Wij wensen hen daarmee van harte 
geluk en hopen dat de bijzondere pen voor hen een aansporing is om in 
een van de komende UMK-nieuwsbrieven hun nieuwtjes of gelukjes met 
ons te delen  
 
Volgende week trekt Theo, samen met een van onze trouwe sponsoren, 
weer 5 nieuwe winnaars. Wekelijks wordt de kans dat ook u daar de 
volgende keer bijhoort groter. De resultaten verneemt u in elk geval in de 
eerstvolgende nieuwsbrief. We hopen dat het u allen goed blijft gaan en 
blijf vooral gezond! 
 

De UMK-sponsor van de week: 

   

Welkom bij Aalders Schoenmode 
Zoekt u de nieuwste schoenen van kwaliteitsmerken? Is een persoonlijke service en een goed 
advies belangrijk voor u? Kom dan naar Aalders Schoenmode in Ulft. Wij hebben ruim 125 jaar 
ervaring in modieuze schoenen van de beste merken en zijn gespecialiseerd in comfortabele 
schoenen met uitneembare voetbedden in vele breedtematen. 

Aalders Schoenmode bestaat inmiddels alweer meer dan 120 jaar, en is altijd op dezelfde plek 
gevestigd. Met onze compleet vernieuwde winkel en deze nieuwe website laten we graag zien hoe 
toonaangevend we zijn in kwalitatieve schoenen en hoogstaande service. Juist die jarenlange 
ervaring maakt dat we een goed oog hebben voor nieuwe trends, de beste merken en een goed 
advies. 



 

 

Hoe het begon (1895–1930) Het was Petrus Wilhelmus 
Aalders (Piet) uit Oerseveld die in 1895 het huis aan de 
huidige Ir. Sassenstraat nummer 1 overnam van Frits 
Marneth. Piet was schoenmaker, die zijn vak leerde in 
Lichtenvoorde, van waar uit hij elke keer naar Oer ging.  

Schoenen voor enkele guldens in de jaren dertig, veertig 
en vijftig 

In 1936 werd het oude pand vervangen door het huidige. Willem Aalders (“Willem van Piet”, zoals hij 
in Ulft toen heette) zorgde voor de 
modernisering van de winkel. Het was een tijd 
waarin telefoonnummers nog slechts drie 
cijfers telden. Afgebeeld zijn enkele 
advertenties uit de jaren ’40, waarin de firma 
Aalders via nummer 333 te bereiken was. ‘Lage 
Heerenschoenen’ kostten 4,95 gulden. 
Allemaal in hetzelfde model, maar in diverse 
uitvoeringen, dat wel. 

Het familieverdriet in 1962 

 Eind 1962 overlijdt Willem Aalders, die toen ook 
bestuurslid van de Ulftse ondernemersvereniging “de 
Hanze” was. In diezelfde tijd overleden Willems 17-
jarige dochter Ria en zijn zus Anna, die beiden ook in 
de winkel werkten. In een tijdsbestek van vijf 
maanden was het bedrijf drie onmisbare krachten 
kwijt. De nog maar 19 jaar jonge Stef, die zijn 
opleiding aan de vakschool in Waalwijk net voltooid 
had, nam het roer over. 

De grote verbouwing in 1968 In 1968 wordt de zaak 
ingrijpend verbouwd. Het vakblad Schoen Express 
meldt op 3 oktober: “De gemoderniseerde zaak 
ademt een ruige, warme sfeer, eigen aan de streek. De verkoop is geheel gebaseerd op het 
voorkeuze-systeem. Het winkeloppervlak neemt toe van 40 m2 tot 110 m2. De 15 meter lange 
etalage maakte de renovatie compleet. 

De vierde generatie aan het roer. Sinds 1998 werkt Esther fulltime  in de winkel. Nieuwe 
damesmerken werden ingekocht. De herencollectie werd uitgebreid met het exclusieve merk van 
Nederlands fabrikaat, Van Bommel. Van Bommel, dat met het merk Floris vernieuwend is, maakt zijn 
herenschoenen sinds 1734 en is daarmee ook een familiebedrijf met een rijke historie. In 2012 was 
het precies vijftig jaar geleden dat Stef de winkel van zijn vader overnam. Met dochter Esther die nu 
eigenaar is, heeft de vierde generatie de familietraditie voortgezet. 

Dat we vol vertrouwen naar de toekomst kijken mag blijken uit de nieuwe winkel die we op 9 maart 
2016 openden. Op diverse plekken komt u hier een subtiele verwijzing naar onze historie tegen, 
maar onze zeer actuele schoenencollectie staat natuurlijk voorop. Ook ons nieuwe logo heeft een 
retro-look en verbindt het heden met het verleden. In 2017 zijn we met onze webshop gestart, zodat 



 

 

we ook online met de tijd meegaan. Honderdvijfentwintig jaren jong of niet… We kijken natuurlijk 
vooral naar de dag van morgen.  

U bent van harte welkom om zelf te ervaren hoe eigentijds onze collectie is! 

 

    ****************** 
Sentimental Journey 
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. 
 

 
 
Ulftse Kozakken zingen in de Town Hall van Huddersfield in 1975. 
 

****************** 
 
 
 
 



 

 

Op stap met de fotograaf (6) 
Door: Ton Smilde 

Goblin Valley State Park 

 
 
Op mijn reis vorig jaar door de Staat Utah, kwam ik terecht in dit park. Een bijzondere ervaring het 
was net of ik op de planeet Mars aan het wandelen was. Ook hier was het weer heet, maar meer dan 
de moeite waard. Opvallend is dat je op deze rotsten mag klimmen en klauteren, dit is in een oude 
wet vastgesteld. Het veranderen van deze wet kost zoveel moeite dat er niet aan begonnen wordt. 
Het is niet de eerste keer dat door al dat klimmen, stukken of zelfs hele rotsen afbreken. Met het 
gevolg van onherstelbare schade.  
 

 
 
Goblin Valley is een klein park, dat ongeveer 2 mijl lang en 1 mijl breed is. In de vallei staan 
duizenden wonderlijk gevormde rots figuren, de meesten zijn niet meer dan 2 of 3 meter hoog.  



 

 

 
 
In 1949 heeft de vallei de naam Mushroom Valley gekregen, omdat veel van de rots figuren gelijkenis 
vertonen met paddenstoelen. Later werd de naam veranderd in Goblin Valley; ook dat is een goed 
gekozen naam omdat je met gemak een heel leger boosaardige kabouters in de rots figuren kan zien. 
 

 
 
De Goblins hebben, net als de ondergrond, allemaal dezelfde chocoladebruine kleur. Planten kunnen 
in deze droge, warme omgeving maar nauwelijks overleven, je treft hier dan ook maar heel weinig 
vegetatie aan.  



 

 

 
 
Er zijn drie officiële trails in het park; de Carmel Canyon Trail is 1,5 mijl lang, de eenvoudige Curtis 
Bench Trail is 2,1 mijl lang en de wat zwaardere Entrada Canyon Trail heeft een lengte van 1,3 mijl.  
 

 
 
Het is ook toegestaan om van de paden af te gaan, je kan vanaf de hoger gelegen parkeerplaats naar 
beneden lopen, de vallei in, en tussen de Goblins doordwalen.  



 

 

 
 
De meeste toeristen beperken hun bezoek tot een wandeling in het voorste deel van de vallei. Het is 
echter ook erg de moeite waard om de vallei verder achterin te bekijken. Loop dan in de richting van 
de kopergroene, min of meer driehoekige rots die je in de rotswand schuin rechts voor je ziet.  
 

 
 
Deze wandeling neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Loop om de rotswand heen, aan de 
achterzijde kom je een in tweede vallei waar de rots figuren tot hoog in de wanden staan, en nog 
grilliger van vorm zijn dan de Goblins in het voorste deel van het park.  



 

 

 
 
Lange of korte wandeling maakt niet uit, als je maar voorbereid op stap gaat.  
Rugzak, pet, zonnebril, zonnebrand, FLIP en mini filmcameraatje, gevulde thermoskan met een liter 
koud water (in de auto had ik een koelbox), camera 18-70 lens en groothoeklens, Gatorade dit is een 
sport drankje en dorstlesser, dikke wollen sokken en goede wandelschoenen, mijn keus zijn 
Timberlands.  
 

 
 
Tijdens de zomer gaat de temperatuur overdag vaak richting de 40° Celsius, 's nachts koelt het af tot 
zo'n 15°. Vooral 's avonds is de kans op onweer groot.  



 

 

 
 
Tijdens de lente en de herfst is het overdag meestal zonnig en warm, de nachten zijn dan helder en 
koel. De wintermaanden kunnen behoorlijk koud zijn, overdag vriest het niet vaak, maar 's nacht 
daalt de temperatuur regelmatig tot ruim beneden het vriespunt. Goblin Valley heeft op 24 augustus 
1964 de status van State Park gekregen. 
 

  ************************ 
Aanleveren Kopij 
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  

    ****************** 
Tenslotte 
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 


