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Ondanks dat de nieuwe wekelijkse cijfers van het RIVM laten zien dat er minder besmettingen in 
koorverband zijn opgelopen dan eerder (ondanks de in het algemeen stijgende aantallen) hebben we 
afgelopen dinsdag besloten de repetitie niet door te laten gaan. 
Henk Bennink was namelijk dezelfde dag positief getest op Corona. Henk kreeg vrijdag 23 oktober 
jongstleden lichte klachten en heeft zich zondag 25 oktober (ondanks dat de klachten al weg waren) 
in Zelhem laten testen. Afgelopen dinsdag 27 oktober kreeg hij ’s middags de uitslag en heeft mij 
direct gebeld. Henk heeft later nog contact gehad met de GGD en het repetitiebezoek aan het Ulfts 
Mannenkoor gemeld. Hij weet overigens niet hoe en waar hij de infectie heeft opgelopen en moet in 
ieder geval tot vrijdag 30 oktober 2020 in quarantaine blijven en minstens 24 uur achter elkaar 
klachtenvrij zijn. 

Na overleg tussen bestuur en de dirigent hebben we besloten de repetitie ’s avonds niet door te 
laten gaan. We wilden op geen enkele manier risico lopen en hebben daarom deze 
verantwoordelijkheid genomen. We hebben direct alle zangers gebeld die zich voor de repetitie 
hadden opgegeven. We hebben de situatie uitgelegd en ook gevraagd bij klachten een test te laten 
afnemen. Geen van de gebelde zangers had overigens verschijnselen. Uit de telefoongesprekken die 
we hebben gevoerd blijkt overigens een flinke dosis discipline, creativiteit, én een 
verantwoordelijkheidsgevoel dat alleen maar sterker lijkt te worden naarmate de crisis vordert. 

Dat er afgelopen dinsdag niet gerepeteerd kon worden, gooit natuurlijk wat roet in het eten van de 
zangers en de dirigent. Want we zijn drukdoende om een fraai digitaal kerstconcert te kunnen geven, 
samen met het hoornkwartet en Harmonie Ulft. Dat concert gaat, ijs en weder dienende, gewoon 
door. Als de komende week geen extra beperkende maatregelen worden afgekondigd of positieve 
test(s) bij zangers worden geconstateerd, gaat de repetitie van dinsdag 3 november 2020 dan ook 
gewoon door. Juist ook om de ruimte die de overheid ons geeft om samen te zingen. We hebben een 
en ander overlegd met de dirigent en de zangers. Die gaan graag door, uiteraard met in achtneming 
van de strikte regels en met maximaal dertig mensen. Natuurlijk laten we het aan de leden zelf of ze 
wel of niet komen repeteren. Wie zich niet veilig voelt, of klachten heeft, blijft thuis. 
 
We zijn ontzettend trots op al onze leden, vrienden en vrijwilligers die zich ondanks voortdurende 
tegenslagen onvermoeibaar en onvermurwbaar blijven inzetten voor onze passie: samen zingen. Hou 
vol en blijf gezond, want ook deze crisis zal eens voorbij zijn. 

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”. 
 
Peter Gregoor vraagt aandacht voor het volgende: 
Graag wil ik u eraan herinneren dat u zich vooraf dient aan te melden voor de repetitie van volgende 
week, dinsdag 3 november 2020. Aanvang repetitie 20.00 uur. 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: 06-3084 0444 
• 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 teveel zangers hebben. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Hoe komen wij de Corona tijd door  
 
Door: Peter Gregoor 

 
Het corona virus en de corona maatregelen houden ons al maanden in haar greep. Vaak denk ik aan 
onze zangers hoe zij deze periode door komen. Aan huis gebonden, weinig of geen familie bezoek, 
drukke plaatsen vermijden en bepaalde activiteiten niet meer kunnen doen? 

Dit zette mij aan het denken. Misschien is het interessant om van onze zangers te leren hoe zij deze 
periode doorkomen. Dan bedoel ik meer of zij een bepaalde hobby of activiteit hebben waaraan ze 
veel plezier beleven en afleiding hebben en die hun door deze moeilijke tijden helpt? Misschien zijn 
er zangers die dit met ons willen delen? Zodat zij dan weer andere zangers kunnen inspireren en 
stimuleren.  

 
 



Laat ik bij mijzelf beginnen 
Nu ruim een jaar verzorg ik door de week de paarden van mijn dochter. Stallen uitmesten, paarden 
voeren, alles netjes aanvegen en bijhouden. Mijn dochter werkt in de thuiszorg en werkt 
’s morgens van 7.00 uur tot 11.00 uur en dan in de namiddag begint de avonddienst. Ik doe de stallen 
’s morgens. Als mijn dochter dan thuiskomt heeft zij tijd om iets met de paarden te doen. In het 
begin deed ik het om haar te helpen.  

 

Inmiddels is het voor mij een soort van hobby geworden. Vind het heel leuk om te doen. Je leert van 
de paarden, krijgt hun vertrouwen en je wordt vrij met hen. Een jaar geleden liep ik nog met een 
grote boog om de paarden heen. Nu kan ik er echt van genieten. Ze vragen mij wel eens wil je het 
paardrijden niet leren? Met mijn hoogtevrees is dat niet aan te raden. Ik ben beter af met beide 
benen op de grond. Wat ik nog wel wil leren van mijn dochter is het mennen. Rijden met paard en 
wagen. Lekker er samen op uit. Verder ga ik graag naar de fitness. Dit doe ik zo’n 4 à 5 keer per week 
bij Ketelaar in Ulft. Ketelaar houdt zich goed aan de corona-maatregelen. Ik voel mij daar goed bij.  

  
 



En dan natuurlijk mijn lidmaatschap en bestuursfunctie binnen het UMK. Zie mijn bestuursfunctie 
niet echt als werk. Vind het heel fijn om mee te kunnen denken hoe wij onze club draaiende kunnen 
houden in deze moeilijke tijd. Ik geniet van de repetities en kan ook genieten van het enthousiasme 
van de andere zangers. Naast het UMK ben ik ook bestuurslid en penningmeester van Scouting Jonko 
in Silvolde. Ook voor scouting was het een rustig jaar. Zo goed als geen groepsactiviteiten en ook 
geen kampen.  

Met al deze activiteiten verveel ik mij niet. Al mis ik soms wel de uitstapjes. Stedentripjes, af en toe 
naar het theater. Wij zouden dit jaar naar een concert van Andre Rieu op het Vrijthof in Maastricht 
maar helaas kon dit ook geen doorgang vinden. Iets om naar uit te zien voor volgend jaar. 
Belangrijkste is om positief te blijven. Niet bij de pakken neer te gaan zitten en plezier beleven aan de 
dingen die nog wel kunnen en mogen.  
 
Peter 

 
 
 

 

 
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. 
 

 Huddersfield 1983 
 



 
 
 
 

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. 
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 
 
 

Kolibries 
 

 
 
Kolibries (Trochilidae) zijn een familie van vogels uit de orde van de gierzwaluwachtigen 
(Apodiformes). De familie telt meer dan 350 soorten. De meeste soorten komen voor in Zuid-
Amerika. Het oorsprongsgebied (genencentrum) van de kolibries ligt waarschijnlijk daar. 
De mannetjeskolibrie is bont, meestal metaalachtig groen gekleurd, met een glanzend rode, blauwe 
of smaragdgroene keelkleur. Het vrouwtje is onopvallend gekleurd. 
 

 
 



De snavel is een belangrijk kenmerk voor de soortindeling. Bij de zwaardkolibrie (Ensifera ensifera) is 
de snavel bijna net zo lang als het gehele lijf dat 10 cm lang is. Daartegenover heeft Ramphomicron 
microrhynchum maar een snavellengte van 5 mm. De Eutoxeres hebben een sterk naar onderen 
gebogen snavel en de sabelsnavelkolibrie (Avocettula recurvirostris) heeft een snavel die aan de top 
naar boven gebogen is. Iedere snavel is op een bepaalde bloemvorm gespecialiseerd, waardoor er 
geen concurrentie tussen de kolibrie-soorten optreedt. Elke kolibrie is van een speciaal zakje met 
nectar in de nek afhankelijk. Als de vleugels naar voren bewegen, beweegt het zakje naar achteren. 
Hierdoor kan de kolibrie zijn kop in evenwicht houden als hij eet. 
 

 
 
Tussen de soorten komen grote verschillen in 
gewicht voor. De kleinste (bijkolibrie, Mellisuga 
helenae) weegt 1,8 gram. De in Noord-Amerika 
meest voorkomende kolibrie (robijnkeelkolibrie, 
Archilochus colubris) weegt ongeveer 3 gram en 
is 7,6 cm groot. 
Kolibries kunnen tot 15 jaar oud worden en 
keren ieder jaar naar dezelfde plaats terug. Als 
het te koud wordt, trekken ze naar meer 
zuidelijke streken. 
De kolibrie heeft een lange snavel, waarmee hij 
in de kroonbuis van de bloem kan komen. Om bij 
de nectar te raken moet hij zijn tong uitrollen. De 
punt van de tong is gespleten en heeft de vorm 
van een strohalm. Hierdoor kan hij bij nectar 
komen waar zelfs insecten niet bij kunnen. De 
bloemen hebben een zeer lange kroonbuis en 
hebben zich voor hun bestuiving aangepast aan 
de kolibrie en de kolibrie aan de bloemen. Om 
het voor deze vogel extra aantrekkelijk te maken 
is er veel nectar aanwezig. Kolibries hebben een 
sterke voorkeur voor oranje en rode bloemen. 



 
 
De kolibrie kan met suikerwater bijgevoerd worden. Vroeger werd daar een rode kleurstof aan 
toegevoegd. Tegenwoordig is de voerhouder van plastic en is de voet, waar het suikerwater in zit, 
roodgekleurd. De openingen van de voerbuisjes zijn zo klein dat er geen insecten bij kunnen en 
alleen de snavel van de kolibrie erdoorheen kan. 
 

 
 
Sommige soorten eten ook insecten. De kolibrie moet de hele dag eten om voldoende energie te 
bekomen. Zelfs als het regent blijft de kolibrie doorvliegen, maar kan dan minder voedsel vinden 
omdat veel bloemen zich bij regen sluiten. Wanneer het langer dan een week aanhoudend regent, 
sterven veel kolibries door gebrek aan voedsel. 



 
 
De kolibrie slaapt alleen 's nachts. Tijdens de slaap daalt de lichaamstemperatuur enkele graden om 
energie te besparen, vergelijkbaar met de winterslaap bij beren. 
 

 
De kolibrie leeft op heel veel verschillende plaatsen, er zijn er die op open plaatsen leven, gebieden 
met veel zon en in de woestijn, maar ook kolibries die in het koude hooggebergte leven, of in het 
tropisch regenwoud of andere vochtige streken. Ze komen alleen voor in Amerika, maar dan wel over 
het hele continent, van Alaska tot in Vuurland. 



 
 
De kolibrie legt in twee dagen twee relatief grote, witte eieren die na 14-19 dagen uitkomen. De 
jongen worden gedurende 3-4 weken met insecten en nectar gevoed door de moeder. Deze voert tot 
140 keer per dag de jongen, waarbij de lange snavel diep in de bek van het jong gestoken wordt. De 
vader verzorgt het nest niet en zorgt ook niet voor het grootbrengen van de jongen. Hij verdedigt wel 
het territorium tegen binnendringende soortgenoten. Omdat kolibries relatief veel moeten eten, zijn 
de jongen altijd onbewaakt. Ze kunnen daardoor aangevallen worden door onder meer roofvogels, 
katten en slangen. 
 

 
 
 



De kolibrie wordt als beeldmerk ook gebruikt in de logo's van het Diabetes Fonds en de 
Internationale Diabetes Federatie (IDF). De kolibrie is gekozen als logo, omdat het leven van dit 
vogeltje elementen bevat, waarmee ook een diabetespatiënt te maken heeft, zoals het zorgvuldig 
opnemen van voedsel. De omhoog vliegende kolibrie symboliseert het optimisme dat het 
wetenschappelijk onderzoek eens erin zal slagen het diabetesprobleem op te lossen. In oktober 1985 
werd tijdens het jubileumcongres van de Diabetesvereniging Nederland (DVN) de kolibrie officieel 
erkend als internationaal symbool voor het wetenschappelijk onderzoek rond diabetes mellitus. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ton Smilde 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Door: Marlies van Hal 
 
Hallo beste mensen, daor bun ik dan weer 
Um jullie net as de veurige keer 
Te vertellen, wat ik zoal heb geheurd 
En watter sinds 'n jaor met 't koor is gebeurd 
 
9 December 2000 was bi’j Smithuus in dizze pub 
De feestaovend van onze club 
Van 't veurige feest was hi’j al bekend 
Willemsen met zin éénmansband 
 
't Was heel gezellig met hapjes en drankjes 
zes jubilarissen kregen bedankjes 
De zeuvende was stiekem op vakantie gegaon 
Veur den wier 't later dunnekes aovergedaon 
 
Henk Bennink spölt al vieftien jaor op orgel en piano perfect 
En wudt ook in 't zeunneke gezet 
Laat op de aovend zingt Martin Reyntjes uut volle borst 
Veur Niek Lokhof oaver Spaanse Rosa met de stieros 
En Jan Jansen zingt met hoge tone 
oaver bella Maria, de Italiaanse schone 
 
Vrijdag 15 december was de dag, dat 't begon 
de driedaagse UMK-kerstmarathon 
Vier repetities en drie concerten welgeteld 
binnen drie dagen in Ulft, Wehl en Hengeveld 
 
16 December steet in mien agenda vermeld 
Is Amazing Christmas in Hengeveld 
Twaalfhonderd man hebben 't concert bezocht 
'n Waek van te veuren is 't al uutverkocht 
 
Twee koren en twee orkesten op de planken 
Tubantia schrif: sfeervolle Russische klanken 
De rescencent vindt 't mannenkoor top 
De kwaliteit van 't koor lag der dik baovenop 
 
De organisatie had op minstens 80 zangers geteld 
Maor 65 kwamen opdagen, welgeteld 
Dat was te weinig en ik nuum maor gin naam 



Maor wie die schoen past, die trekke 'm aan 
 
17 december waren de Ulftse koren 
In 't gezamenlijke kerstconcert te horen 
Dat wier veur de 27ste keer gevierd 
En de kerk was dit jaor prachtig versierd 
 
't Jaor derveur was 't allemaol nog kil en kaal 
Maor now las Louis Peters 'n mooi kerstverhaal 
Ook wier deur Marian goed gepresenteerd 
De organisatie had 'n hoop geleerd 
 
Maor één ding mot mien toch van 't hart 
't Stille Nacht van 't UMK was altied heel apart 
Dat klonk now met alle koren völ te massaal 
en te völ samenzang, ook gin succesverhaal 
 
En toen al die lu’j ook nog aanvingen 
Met "Daar hoorden zij engelen zingen" 
Hek heel efkes nog gedacht 
Da'k op de F-side bi’j Ajax zat 
 
't Concert in Ulft is amper veurbi’j 
of in Wehl steet alweer 'n hele ri’j 
Van lu’j, die ons willen heuren 
In de sporthal is 'n groot kerstgebeuren 
 
Samen met de Fanfare uut Wehl 
Wudt 't 'n prachtig muzikaal geheel 
Wi’j brachten in twee dagen veur heelvöl publiek 
in drie concerten onze kerstmuziek 
 
Bi’j 't afbraeken van 't podium het de bouwploeg gezongen 
Veural de kapper bleerde uut volle longen 
Op Feliz Navidad wasse 'n tekst aan 't uutbraken  
den had met kerstmis gaar niks te maken 
Jan hèt met rooie eurkes geluusterd 
En 't mien 's nachts nog in 't oor gefluusterd 
 
12 en 19 december steet in mien agenda 
Repetitie in 't Silvoldse Isala 
Bennie Kuipers hèt niet goed gelaezen 
Waor hi’j now eigenluk mos waezen 
 
Lopend naor 't Hemeltje en toen naor Smithuus 
Daor was gin mens, dus toen naor huus 
Met de fiets dan as 'n hazewind 
Naor de Wesenthorst gesprint 
 
Ook daor gin mens, weer naor huus um op 't papier te laezen 
Datte op de Silvoldse school mos waezen 
't Was der maor één, en 't geet mien niks aan 



Maor wie de schoen past, die trekke um aan 
 
12 januari 2001 rij Jan naor 't Arnhemse pand 
van TV en Radio Gelderland 
Onder 't genot van 'n köpke thee 
Reclame maken veur de Musical CD 
 
14 Januari, 'n vrieskolde dag 
Waorop 't koor naor Holzweiler mag 
'n klein dörpke  bi’j 't Duitse Erkelenz 
zelfs daor het 't UMK nog fans 
 
De eerste helft internationaal, dan Russisch op 't menu 
dus de smoking mèt en 't kozakkentenue 
Um één uur al was 't vertrek 
der mos dus flink wat fourage met 
 
A’j iedereen met volle bepakking zagen 
zo'j denken, die blieven nog 'n paar dagen 
Eigenluk hadden ze daor al in Oktober motten zingen 
Maor in den kerk gebeurden rare dingen 
 
Brokken steen wazzen uut de toren gevallen 
Ze dachten, as negentig keerls straks hun stem laoten knallen 
Dan is de kerk geruïneerd 
Dus wier die eerst gerestaureerd 
 
'n Volle kerk en 'n dankbaar publiek 
was lyrisch aover onze muziek 
De Duitse krant schreef heel positief 
't één nao 't andere superlatief 
 
Ein meisterhaftes Konzert en hervorragende Solisten 
en zangers, die geen inzet misten 
'n dirigent, dèn zin koor naor grote hoogte drif 
En hi’j had zin mannen "feste im Griff" 
 
13 januari jaorvergadering veur de 44ste keer 
De veurzitter en Ingo willen niet meer 
Erwin Mulder kump 't bestuur versterken 
Aan de profielschets van de veurzitter gaon dri’j wijze mannen werken 
Ton Geerts dut in dichtvorm verslag van de MAC 
de Vriendenkring het veur 't koor 50.000 gulden op zak 
 
28 Januari bi’j ter Voert 'n drukte van belang 
Harmonie, Gemengd koor en UMK met muziek en zang 
Moeder te Pas wier tachtig, 'n heugelijk feit 
en de kapper gooit weer rooie rozen in de strijd 
 
30 januari kreeg elke zanger 'n papierke met 
Dat mos hi’j invullen, of i’j soms al wèt 
Of i’j in september met naor Engeland gaot 



Met ow beiden, of dat i’j de vrouw thuuslaot 
 
2 Februari is 't koor naor 't zilveren feest 
Van Stef en Ria ter Beek is geweest 
Dikke sneeuw, gladdigheid en mist 
Der is mooi gezongen, maor wat 't zilveren paar niet wist 
Is, dat beide dochters op de solotoer gingen 
Um met UMK "The Rose" te zingen 
 
Jan Kempers was in december op vakantie geweest 
en miste toen zin jubilarissenfeest 
6 Februari zong 't koor veur um met pianobegeleiding 
En kreeg hi’j zin cadeau en onderscheiding 
 
18 meert besteedde 't koor völ zorg 
Aan 't concert in 't Antonia, Terborg 
Theo had alweer rooie rozen 
Veur 'n bejaarde dame gekozen 
 
Der was noch efkes gebakkeli’j 
past Ulf blif Ulf hier wel of niet bi’j 
Één was der op tegen, en ik nuum ook gin naam 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Op 1 April veur Moeder Teresa 'n Benefiet 
in Zeddam onder leiding van Piet 
Veur Jan ter Horst was dit 't afscheidscadeau 
Mooi gezongen, 't was 'n concert op niveau 
De Oswalduskerk, 'n mooie locatie 
In 't Gelders Dagblad: Voor UMK 'n staande ovatie 
 
29 April in de Smeltkroes 'n Musical-concert 
Waor deur UMK heel mooi gezongen werd 
Begeleid deur 'n combo en 'n fluitiste 
Versterkt met Paul en Roos as gastsoliste 
 
't Koor is bli’j, dat 't weer de wei in mag 
één dag veur Koninginnedag 
't Prachtige Italiaanse Con Partiro 
Wudt gezongen deur onze Figaro 
 
Marcel met Bui Doi en de Bohemian Rhapsody 
en Herman as onze Lee Towers in American Trilogy 
't Koor zingt uut de musical Joseph met völ vaart 
Paul en Roos  bunt de slagroom op de muzikale taart 
En 't Gelders Dagblad schreef: 
UMK in Musicalconcert sterk op dreef 
 
8 mei wudt Ingo van schrik spierwit 
asse benuumd wudt tot erelid 
Mimi krig veur de Teresastichting 'n mooi bedrag 
't geld wat 't Benefietconcert hèt opgebracht 



 
En daorna lup de spanning op 
Wie kump nao de verkiezing  bi’j UMK aan de top 
Twee kandidaten stellen zich veur 
Één motter afvallen en één geet der deur 
De ni’je veurzitter wudt, en dat is gin grap 
De man van de Vriendenkring, Jan van de Flap 
 
Volgende waek gaon we 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 
 
 
 
 
 
 
 


