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Afgelopen dinsdag 13 oktober 2020 is door de landelijke overheid een gedeeltelijke ‘lockdown’ 
afgekondigd. Met een groot aantal nieuwe en forse maatregelen hoopt het kabinet de oplopende 
aantallen coronabesmettingen en ziekenhuisopnames een halt toe te roepen.  

Als bestuur van het Ulfts Mannenkoor hielden we natuurlijk opnieuw ‘ons hart vast’. We hadden net 
de maatregelen van twee weken geleden voor de komende repetities ingeregeld en dan komen er 
opnieuw maatregelen. Wat betekent dat nu voor onze repetities? Kunnen we wel door met het 
digitale Kerstconcert? Blijft de SSP-hal beschikbaar? 
 
Koorrepetities zijn een maatschappelijk wenselijk uitzondering!! 
Vragen die vrijdagmorgen gelukkig allemaal positief konden worden beantwoord! In de routekaart 
van de Rijksoverheid zijn namelijk een aantal algemene uitzonderingen gemaakt. Behalve 
grondwettelijke uitzonderingen zijn ook een aantal maatschappelijk wenselijke uitzonderingen 
gemaakt. Een van die uitzonderingen is dat muziek -en koorrepetities zijn toegestaan. Ook in de 
gemeentelijke noodverordening wordt deze maatschappelijke uitzondering gemaakt voor onder 
andere de repetities van het Ulfts Mannenkoor. De directie van het DRU-Industriepark blijft op basis 
van die gemeentelijke noodverordening de SSP-hal op de dinsdagavond beschikbaar stellen ten 
behoeve van de repetities van het Ulfts Mannenkoor. Daar zijn we heel blij mee. 

Repetities van het Ulfts Mannenkoor in SSP-hal van 20.00-21.45 uur 
Verandert er dan helemaal niets? Dat wel! De repetities beginnen met ingang van dinsdag 20 
oktober 2020 niet om 19.30 uur maar om 20.00 uur! Bovendien vervalt de pauze.  
De SSP-hal op het DRU Industriepark in Ulft wordt namelijk vanaf vrijdag 16 oktober 2020 een 
‘stoofpotjes drive-thru’: De grootste stoofpotjes drive-thru van Europa. Restaurant het Schaftlokaal 
speelt met het afhaalconcept in op verplichte sluiting van de horeca in de cultuurfabriek. De drive-
thru is dagelijks geopend van 16.00 tot 19.30 uur. De medewerkers van de DRU hebben even de tijd 
nodig om alles voor ons in gereedheid te brengen. Vandaar de gewijzigde aanvangstijd. 
 
Ook is er geen pauze voorzien. Er mag sowieso tussen 20:00 uur – 07:00 uur geen alcohol meer 
worden verkocht. Bovendien is het ook niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op 
zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte. Het Ulfts Mannenkoor zorgt overigens voor 
voldoende flesjes water aan het begin en tijdens de repetities. 

Repetities: maximaal 30 personen 
In verband met de nieuwe strenge(re) corona maatregelen moeten wij ons strikt houden aan de 
regel van maximaal 30 personen tijdens de repetitie. Peter Gregoor heeft hiervoor een helder, eerlijk 
en werkbaar protocol opgesteld. Zie hieronder!! 
 
Tenslotte: Houdt u aan de basisregels 
Houd 1,5 meter afstand van anderen; Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog; Blijf bij 
klachten thuis en laat u testen; Draag een niet-medisch mondkapje in publieke binnenruimtes  

Ton Menke [voorzitter] 



Repetitieprotocol 
 
Door: Peter Gregoor 
 
In verband met de nieuwe strenge(re) corona maatregelen moeten wij ons strikt houden aan de 
regel van maximaal 30 personen tijdens de repetitie. Dirigent, pianist en 28 zangers. Om aan de 
regels te kunnen voldoen en teleurstellingen ter plekke te voorkomen, willen wij de komende 
repetities graag van u weten of u wel of niet zult deelnemen aan de (volgende) repetitie.  
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk doch dringend om uiterlijk elke maandag een email of een 
WhatsApp-bericht te sturen aan Peter Gregoor. Te beginnen aanstaande maandag 19 oktober 2020. 
Zangers die geen e-mail of mobile nummer hebben kunnen mij uiteraard bellen: 
 
Peter Gregoor 
Email:  gregoor.peter@hotmail.com 
Mobiel: 0031 6 30 84 04 44 
 
Elke dinsdagmorgen zullen we dan bekijken hoeveel zangers zich hebben opgegeven en hoeveel 
zangers per stemsoort. Aan de hand daarvan kunnen we dan bepalen van welke partij wij zangers 
vragen om niet naar de repetitie te komen. Uiteraard gaat dit dan bij toerbeurt. Wij zullen dit goed 
volgen.  
 
Denk nu niet dan blijf ik wel thuis! Wij hebben de repetities hard nodig om een mooi digitaal 
kerstconcert neer te kunnen zetten. Wanneer u aangeeft deel te nemen aan de repetitie, gaan wij er 
van uit dat u dan ook komt. Dit om te voorkomen dat we zangers vragen thuis te blijven, terwijl het 
niet nodig bleek. Zangers die al eerder hebben aangegeven (nog) niet te willen of te kunnen 
deelnemen aan de repetities, hoeven niet te reageren. Wij hebben volledig begrip voor die keuze. 
 
Afgelopen dinsdag sprak Leendert Santema zijn waardering al uit over de fijne repetities, de 
motivatie en discipline van de zangers. En ook van mijn kant kan ik dit onderschrijven. Ik geniet van 
de repetities en de mooie koorklank. Maar ook geniet ik van het enthousiasme van onze dirigent en  
de zangers. Een hele fijne afwisseling in deze moeilijke corona tijd. Ik ben ervan overtuigd dat, als 
verdere corona maatregelen ons niet dwars gaan zitten, wij een mooi digitaal kerstconcert kunnen 
geven. 
  
Peter Gregoor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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”. 
 
Barend Saalmink vraagt: Mijn kleindochter is 10 maanden in Noorwegen voor een studie. 
Het leek mij een aardig idee dat ze haar gastouders met Kerst dit jaar, namens haar 
grooroudersin Nederland een Kerst CD van het Ulfts Mannenkoor zou kunnen geven. Alleen 
die Kerst CD’s zijn uitverkocht. Kan iemand mij helpen aan een originele CD “Kerst met het 
Ulfts Mannenkoor”? Dank alvast. Mijn telefoonnummer is: 0031 315 32 43 58. 
 
John Slegt schrijft: Beste mensen van het UMK. Het eerste kwartaal 2020 was ik, als 
onderdeel van de pr-commissie, nauw betrokken bij het vastleggen van een aantal 
concerten. Vóór corona heeft de commissie voor € 8500,- aan concerten kunnen vastleggen 
voor 2020. Het virus heeft al deze concerten van tafel geveegd. Lang was er hoop op het 
laatste kwartaal, maar ook hier werden de concerten gecanceld. Ook voor het eerste 
kwartaal 2021 zie ik geen enkele kans op het geven van onze optredens. Het organiseren van 
concerten/activiteiten zie ik als mijn belangrijkste inbreng voor het Ulfts Mannenkoor. 
In de laatste twee kwartalen heeft mijn leven een wat andere wending gekregen, waarbij 
met name sport en privéleven een hogere waardering hebben gekregen. De afgelopen jaren 
zijn beiden minder bedeeld geworden dan mij eigenlijk lief is. Gezien bovenstaande heb ik 
besloten om voorlopig mijn activiteiten bij het UMK geheel te staken. Zodra er zicht is op het 
geven van volwaardige concerten door het koor, zal ik heroverwegen of ik deze activiteiten 
wederom zal oppakken.  
Wel blijf ik natuurlijk gewoon lid van het koor. 
In verband met de communicatie tussen het bestuur en de pr-commissie, neemt Dick 
Amting, als voorzitter van de pr-commissie, graag mijn positie in deze over. Zijn 
enthousiasme en kennis van het UMK lijken een voorbode voor een succesvolle invulling 
hiervan. Met vriendelijke groet! 
 
Christo Guenov wees mij op het volgende en schreef: 
De overheid maakt bij het opstellen van de corona-richtlijnen uitzonderingen voor samen musiceren 
(zoals zingen in een koor), omdat ze het ziet als maatschappelijk wenselijke activiteit. Ze heeft dit op 
de routekaart zo vermeld en ik ben daar persoonlijk heel erg blij mee.  



 
Muziek raakt, opent je ziel, heelt en emotioneert. Zingen activeert het menselijk brein, geeft plezier, 
stimuleert persoonlijke groei en heeft een helende werking. Samen zingen harmoniseert en verbindt 
mensen. Samen muziek maken in het algemeen en samen zingen in het bijzonder biedt een 
universele, harmoniserende taal die niemand uitsluit. Samen zingen is daarom misschien ook wel een 
onderdeel van de gezondheid van mensen en een belangrijk moment in de week waar de basis van 
sociale contacten liggen. Eenzaamheid is een groeiend probleem in onze maatschappij en is ook lang 
niet altijd aan leeftijd gebonden. Voor sommige mensen is de prijs om niet meer samen te mogen 
zingen hoger dan menigeen zich voor kan stellen. Ik ben blij dat de overheid deze uitzondering nu zo 
heeft gedefinieerd. En nu de locatie nog. Ik hoop dat het gaat lukken in de SSP-hal. 
 

Originele Ulfts Mannenkoor mondkapjes 
 

 
 
Nu binnenkort het dragen van mondkapjes binnen verplicht wordt heeft het bestuur van het Ulfts 
Mannenkoor wasbare mondkapjes laten maken. Afgelopen dinsdag hebben we de zangers ieder 
twee mondkapjes verstrekt. De mondkapjes zijn gemaakt van stof en kunnen gewassen worden. 
Deze niet-medische mondkapjes zijn geschikt voor plaatsen met een laag besmettingsrisico. De 
snelheid van de ademhalingsstroom en de druppel uitstoot kunnen worden verminderd door het 
dragen van de mondkapjes. Daarnaast ondersteunen ze het bewustzijn van "social distancing". Voor 
de zangers die (nog) niet kunnen mee repeteren zijn ook twee mondkapjes per persoon beschikbaar. 
Hoe we ze precies gaan bij hen thuis gaan bezorgen, weten we nog niet. Maar daar vinden we wat 
op! 
 
 
 



 
 
 
 

Concerten en aktiviteiten UMK 2020 
    
    
Di. 
24-11 

Digitaal Kerstconcert (geluidsopnamen Silvox) aanvang 19.00 uur 
 aanwezig 18.30 uur 
 inzingen  
 opbouw Vanaf 16.00  
   

Di. 
01-12 

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

Vrij. 
25.12 
 
Za. 
26-12 

Uitzending digitaal Kerstconcert aanvang  
 aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  

2021 
Dins. 
23.02 

Algemene Ledenvergadering aanvang 19:30 uur 
   
   
   
   

Vrij. 
30.04 

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

Zon. 
02.05 

Optreden in St. Werenfriduskerk te Zieuwent aanvang  
 aanwezig  
 inzingen  
 opbouwen  
   

 
 
 
 
 
 



 
 
Door: Ton Smilde 
 

FUUT 
 
De fuut (Podiceps cristatus) is een watervogel, en in Europa het grootste lid van de Podicipedidae. 
 

 
 
Zoals alle leden van deze familie is de fuut een typische watervogel van plassen en meren. Zijn 
donkere oorpluimen geven hem een karakteristiek uiterlijk. Hij heeft een wit gezicht met een 
roodbruine en zwarte kraag eromheen die opgericht staat bij het baltsritueel. Zijn onderkant is wit, 
van boven is hij donker overgaand in roestbruin. Tussen oog en snavel zit een zwarte streep. De 
poten hebben geen zwemvliezen. De jongen zijn zwart-wit gestreept en vaak maken zij een ritje 
achter op de rug van hun ouders. Het ouderpaar begroet elkaar met een uitgebreid baltsritueel. 

 



Doordat de poten vrij ver naar achteren op het lichaam staan, kan de fuut zich niet zo gemakkelijk 
lopend over het land voortbewegen. Nesten worden daarom bij voorkeur dicht langs de waterkant 
gebouwd. Een zeer kenmerkende eigenschap is de mogelijkheid om redelijk lange afstanden onder 
water zwemmend af te leggen. Dit wordt gedaan om vis te bejagen, of om te vluchten bij gevaar. 
Een fuut wordt gemiddeld 46 tot 51 cm lang. 
 

 
 
Een fuut leeft voornamelijk van vis (2-10 cm), die wordt gevangen door ze onder water te 
achtervolgen. Dit gebeurt door onder water te duiken, en tot zo'n halve minuut onder water te 
blijven. In zeer helder water wordt soms vanaf het wateroppervlak gejaagd, dan kijkt de fuut met de 
kop onder water. Dit gebeurt doorgaans in de ochtend en in de namiddag. Ook worden wel insecten, 
schaaldieren, weekdieren, kikkers en planten gegeten. 

 
 
 



Futen staan bekend om hun baltsgedrag. Dan zwemmen ze naar elkaar toe, met de hals gestrekt, en 
zwemmen tegen elkaar op, met de borst uit het water geheven. In het voorjaar bouwt een futenpaar 
een speelnest op het water waar op ze uiteindelijk paren. Kort daarna wordt langs de waterkant een 
steviger nest gebouwd, waarin 3 tot 4 bleek-blauwgroene eieren worden gelegd, die later verkleuren 
tot geel en bruin. Beide ouders broeden die om beurten uit, hoewel het nest soms voor kortere tijd 
wordt verlaten. Dan worden de eieren met plantenresten afgedekt, dit ter camouflage. In de 
broedperiode, die 23 tot 25 dagen duurt, kan de fuut minder goed vliegen, waardoor hij 
kwetsbaarder wordt voor verstoringen in zijn leefomgeving. 
 

 
 
De kuikens hebben camouflagekleuren, die na enige tijd veranderen in het verenkleed van de ouders. 
Enkele dagen nadat ze uit het ei zijn gekomen kunnen de kuikens al zwemmen. Toch nemen de 
ouders de jongen vaak op de rug mee, zelfs tijdens het duiken. Op de rug zijn de kuikens beter 
beschermd tegen roofvissen en reigers. Na ongeveer tien weken zijn de jongen zelfstandig. 
 

 
 
Behoudens een deel van Scandinavië komt de fuut in heel Europa en ook in Zuid-Afrika voor. Het is 
gedeeltelijk een trekvogel. Noordelijke futen kunnen in Nederland overwinteren, bijvoorbeeld rond 
het IJsselmeer en de Randmeren. Na de bouw van de Deltawerken kwamen grote populaties futen 
op in de Grevelingen. De fuut broedt in Europa, Noord-Afrika en Klein-Azië. 



 
 

Door: Marlies van Hal 
 
21 Meert 2000 is repetitie in 't Hemeltje gewes 
Een zanger was nao afloop niet meer goed bej de les 
Niet vast meer ter been, viel hi’j met 'n smak 
Plat op 't gezicht tegen de bloemenbak 
 
Bloeiend as 'n rund, hatte toen 'n probleem 
't emaille van 't gezicht en veur twee waeken straoteczeem 
't was den kleine rooie en ik nuum ook gin naam 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
31 Meert , 'n geheimzinnig gedoe 
Optreden met Lee Towers, maor waor en hoe? 
As verrassing bi’j 't afscheid van 'n bankdirecteur 
Zong UMK met de Rotterdamse topacteur 
 
Maor umdat zowel in Etten as Ullef alle straoten loslagen 
Was Lee van hort naor her aan 't jagen 
Um bi’j 't Posthuus in Gendringen te kommen 
Daor hebben wi’j samen You 'll never walk alone gezongen 
En umdat Oude Ellbrink 'n Tukker was 
Wasse met 't Twents Volkslied ook in zin sas 
 
1 April, en dat is gin aprilmop geweest 
Had familie van Balveren en de Compuclub feest 
UMK werd gevraogd met pianist en dirigent 
En was in de Ulftse P en P kerk present 
 
Op 9 april wier 't allemaol wat wilder 
Night of the Proms bi’j de Harmonie in Kilder 
't Koor stond achter Boh Foi Toch en de muziek 
En kreeg weinig contact met 't publiek 
 
't Geluud was te hard en hos niet te stoppen 
Ook al zwaaide Piet wanhopig naor Ko achter de knoppen 
Hans Keuper had in zin Dinxpers taaltje 
Oaver zang en muziek 'n smeuïg verhaaltje. 
En volgens 'n krant uut de regio 
Was d zang van ons koor van hoog niveau 
 
15 april nam Alfons afscheid van 't bestuur 



'n Fietstocht was gepland maor 't weer was te guur 
't Fietsen wier afgelast en vanwege regen 
Bunt wi’j gaon stechelen met oudhollandse spelen 
 
Peter en André hadden 't georganiseerd 
Dri’j keer wazzen ze op pad en twee keer ging 't verkeerd 
Ze hebben zo gemuudluk zitten zoepen en praeken 
Dat ze eiges niet meer wisten wat ze af mosten spraeken 
Dat kan gebeuren, en ik nuum ook gin naam 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
 
23 juni bunt de ambtenaren niet aan hun dutje toegekommen 
UMK had bezit van de raodszaal genommen 
De eerste opnamedag van de ni’je CeDe, 
'n groot orkest de’j der ook aan mee 
 
De opnamewagen van Eurosound steet veur de deur 
UMK met Piet, Roos en orkest gaon der helemaol veur 
Zaoterdag is de tweede opnamedag 
En toen mos Lee Towers ook aan de slag 
 
Amercan Trilogy en You never walk alone 
Galmt deur elke microfoon. 
Bennie Kuiper zat 't den dag wel mee 
Hi’j stond achter 'n muzikante met 'n diep decolleté 
 
Terwijl iedereen flink aan mos poten 
Het Bennie van 't prachtige uutzicht genoten 
'n ploeg dames was al vroeg uut de veren 
Um veur de lunch vierhonderdtachtig breudjes te smeren 
Met rosbief , kaas en ook met ham 
Veur iedereen 'n lekkere botteram 
 
4 Juli vakantieconcerten Maria Postel en Debbeshoek 
En dan vilt vief waeken lang 't doek 
't musicalrepertoire wudt hier uutgetest 
En de bejaarden genieten opperbest 
 
11 Juli, 't is al vakantie veur 't koor 
Plorrenfrans met zin team geet maor gewoon door 
Alle zangers die nog thuus bun blieven plakken 
Wudt de maot genommen veur de ni’je pakken 
 
Van 't veurjaor kwam opèns met völ elan 
'n zanger uut Afghanistan 
Hi’j is één aovend gebleven tut 'n uur of tien 
Daornao hebben wi’j 'm nooit meer gezien 
Jammer datte niet gebleven is, zo'n exotisch persoon 
Now bun ik nog de enige allochtoon 
 
12 Augustus, 't eerste concert nao de vakantie steet op 't program 



Dat is dit jaor veur 't eerst niet in Zeddam 
Maor in Emmerik bi’j de oosterburen 
Het de Sebastianschutteri’j wat te vieren 
 
UMK zingt in de Aldegundiskerk de Byzantijnse mis 
'n Volle kerk geniet, dat is gewis 
Nao afloop wudt der daverend geklapt  
en dan meteen weer in de auto's gestapt 
Want bi’j Hebben in Hüthum was de zaak versierd 
Daor wier  'n zilveren en gouden brulft gevierd 
 
 
Familie Bettray had gasten uut vier landen 
Duitsland, Frankriek, Rusland en de Nederlanden 
Dus wieren liederen uut die landen gekozen  
En Theo bracht de twee bruiden rode rozen 
 
Veur de Russische gasten gauw in 't kozakkenpak 
Dat heurt now eenmaol bi’j 't artiestenvak 
Met Russisch repertoire hielen wi’j alles uut de kast 
En de echte Russen wazzen laaiend enthousiast 
 
De inwendige mens wier ook niet vergaeten 
Veur iedereen was der lekker eten 
En dat was beslist niet pover 
Want der wazzen nog massa's schnitzels over 
 
De kasteleinsvrouw deed ze in plastic zakken 
En zei, dat iedereen nog wat mocht pakken 
Één zanger het zich niet zo netjes gedragen 
En meteen maor 5 schnitzels ingeslagen 
't was der maor één en ik nuum maor gin naam 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Al jaoren het Piet 'n lovend streven 
Uut de kop te zingen maor dat vilt vies tegen 
Wi’j motten eigenlijk op 'n draf  
veur altied van die mappen af 
 
't kump nog zo wied, dat wi’j bi’j alle gezangen, 
De mannen 'n laptop aan den boek motten hangen, 
Den wudt met de muis bediend deur Piet 
'n Andere oplossing zie ik niet. 
 
's Woensdagsmorgens in de Moeder Theresiahal 
Geet Fred Löwenthal meestal deur 'n diep dal. 
Poetterig in orde , 'n nare smaak in de mond, 
Dat felle licht van de TL buizen is ook niet gezond. 
Alleen maor op woensdag, de morning after the night before 
Want dinsdag 's aoves is der Mannenkoor 
 
19 Augustus, 't is inmiddels traditie 



Nao de vakantie één repetitie 
En dan de mis zingen in Zeddam 
Met meestal Byzantijns op 't program 
 
25 Augustus bunt wi’j naor 't zilveren feest 
Van Jos en Wil Hegteler geweest 
De mis in de Antoniuskerk was klasse 
En 't feest was in de Anholtse rozenkasse. 
Daor is de ober met 'n blad vol met rooie wien gestroekeld 
En het 't gaele jeske van de kapper verjoekeld 
 
2 September wier der veur 'n bruudspaar geklapt 
Erwin en Marion bunt in 't huwelijksbootje gestapt 
De zaal bi’j Smithuus zat vol met gasten 
Die hoefden den dag heus niet te vasten 
 
Tussen de soep en de rollade 
Bracht 't koor de serenade 
Menige solo wier ingelast 
En Roos had de tekst van Evita aangepast 
En tussen al die prachtige akkoorden 
Sprak de veurzitter 'n paar hartelijke woorden 
 
Wie der in juli niet bi’j had gezaeten, 
Mocht op 12 september nog 'n keer passen en maeten 
113 Zangers wieren gekeurd 
Dik, dun, groot en klein, ieder kwam aan de beurt 
Plorrenfrans had 'n team met völ talenten 
En de vriendenkring zörgde veur de centen. 
 
Volgende weak geet 't wieder...... 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
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. 
 

 
 
Frits Wilbrink en Bennie Overbeek worden gehuldigd bij de viering van het zilveren jubileum in 1982 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


