
    

 
 



 
 
 

2021, een jaar met nieuwe kansen! 
 
Beste zangersvrienden, 
 
2020 is morgen voorbij. Het is een jaar geworden dat we met elkaar niet snel zullen vergeten. Het 
jaar begon met mooie vooruitzichten en leuke plannen. Het liep anders. Het werd een jaar in het 
teken van de strijd tegen corona. 2020 was daarom in veel opzichten ongekend: er was verdriet om 
verlies van dierbaren, zorgen over werk en inkomen en het gemis van het samen, schouder-aan-
schouder zingen. Het jaar 2020 is voor velen dan ook een jaar vol onzekerheid en grote tegenslagen 
geweest. Misschien is het voor velen een jaar geworden dat we snel wíllen vergeten. Maar dan doen 
we 2020 toch geen recht. Want er waren ook positieve dingen. Er werden huwelijken gesloten, 
baby’s geboren en huizen gekocht. Maar ook de saamhorigheid was groter dan ooit. Meer dan ooit 
zagen we de veerkracht van onze leden. Wij hebben een vereniging gezien met een enorme 
inventiviteit en passie. Dat geldt voor zowel de doorzingers als thuisblijvers. Daar kunnen we met 
elkaar trots op zijn en die goede dingen kunnen we meenemen naar de toekomst.  
 
Bij uitstek zijn ‘oud en nieuw’ dagen waarop samenzijn belangrijk is. Het kan nu niet in grote 
familiekring, met grootschalige evenementen, vreugdevuren, vuurwerk of carbidschieten. Dat is 
misschien wel even een teleurstelling, maar laten we vooral voor ogen houden waarom we dit doen. 
Het is nodig. We kunnen allemaal ons steentje bijdragen om de zorg, de hulpverleners en onze boa’s 
niet verder te belasten. Door de druk op de zorg te voorkomen blijft ook u de zorg ontvangen die u 
nodig heeft. We doen dit mét elkaar, niet tegenover elkaar. Laten we allemaal onze 
verantwoordelijkheid nemen. 
 
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor kijkt in ieder geval reikhalzend uit naar het jaar 2021. 2021 
wordt het jaar waarin wij hopen onze repetities spoedig weer te mogen hervatten en om te doen 
waar wij goed in zijn: bijzondere concerten geven en zo mensen met elkaar te verbinden. 
 
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor zal zich ook in 2021 blijven inzetten voor ons mooie koor. 
Wij wensen iedereen een gezond en succesvol 2021 toe. Ons goede voornemen is om samen met 
alle leden van het koor en die van de vriendenkring en hun partners het koor weer een stap verder te 
brengen. Wij willen u allen bedanken voor uw inzet in deze bijzondere tijd. Het bestuur wenst 
iedereen een bijzonder goed nieuwjaar toe.  
 

2021: wij hebben er zin in! 
 
 
 
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”. 
 
Een mooi berichtje van Frans Kleinpenning:  Geacht bestuur UMK, vanmorgen werd ik blij verrast 
met een prachtig presentje vergezeld met een mooie kaart van de voorzitter. Ik moet zeggen, dit had 
ik totaal niet verwacht in deze moeilijke tijd. Het heeft mij diep geraakt. Hartelijk dank hiervoor. 
 
Zoals jullie weten bezoek ik de repetities van het koor niet. Ik ben super voorzichtig om geen 
besmetting op te lopen of andere te besmetten. Ik durf het dus niet aan om te gaan. Ik heb 
bewondering hoe het bestuur het koor weet te stimuleren om door te gaan en als koor bij elkaar te 
blijven. Dat valt nu echt niet mee.  
 
Ikzelf ervaar deze “corona-tijd” als niet prettig. Je zit alleen, kunt nergens heen en het duurt allemaal 
zo lang. Er zijn dagen bij dat ik nog geen 10 woorden zeg. Maar je hebt geen keus, je moet door hoe 
vervelend het ook is. Ik hoop dat met vaccineren de epidemie snel onder controle is. Tot slot wens ik 
jullie allen prettige feestdagen en een corona-vrij, gezond en een muzikaal 2021 toe.  
 
 
Ook Leendert Santema is aangenaam verrast door de Kerstattentie: Beste Peter, nog bedankt voor 
de opbeurende wenskaart en de mooie paraplu. Ik zou graag willen dat je mijn bedankje overbrengt 
naar het bestuur en allen die er bij betrokken zijn. Met hartelijke groet, Leendert 
 
De PR-Commissie van het Ulfts Mannenkoor stuurt de leden een Kerstgroet: 
https://www.youtube.com/watch?v=HGLVy5fl1GI 
 
Alphons te Boekhorst kijkt uit naar betere tijden: Beste bestuursleden, op de eerste plaats hartelijk 
dank voor de kerst- en nieuwjaarswensen vergezeld van een kerstbrood en UMK-paraplu. Naast 
dagelijks een plak van het kerstbrood bij de koffie houden we het met de UMK-paraplu droog tijdens 
onze wandelingen. 
Na meer dan 30 jaar lid te zijn van het UMK kijk ik met weemoed terug op het afgelopen jaar. 
Afgezien van de keren dat ik in de badkamer zing, kom het er niet van om mijn stem op peil te 
houden. Alleen in de badkamer heb ik het gevoel dat mijn zang nog klinkt. Laat ik niet dramatisch 
doen. Maria en ik vermaken ons prima. We hebben genoeg te doen. We kijken echter uit naar betere 
tijden en hopen elkaar in het nieuwe jaar weer te ontmoeten! 



 

  
 
Herman Nijhof dankt het UMK voor de Kerstattentie: Beste bestuurders van UMK, hartelijk dank 
voor de kerstattentie. Stol en paraplu met UMK-logo! Ook met het mondkapje en de paraplu zullen 
we reclame maken. Wij kunnen dit jaar niet naar de kinderen. Corona heeft roet in het eten gegooid. 
Met vriendelijke groet, Herman en Ursula. 
 
Een Kerstgroet van Marlies van Hal: 

 
 



 

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. 
 

 
 
Benefiet-Concert in de Dom van Xanten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Let op! Data geluids- en TV-opnamen Digitaal Nieuwjaarsconcert nog niet bekend vanwege 
nieuwe Corona-maatregelen.  
 

Concerten en aktiviteiten UMK 2020 
    
 2021   
Januari Digitaal Nieuwjaarsconcert (geluidsopnamen Silvox) aanvang  

 aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  
   

Januari Digitaal Nieuwjaarsconcert (TV-registratie) aanvang  
Opnamen door Regio8 aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  
   

Januari Uitzending digitaal Nieuwjaarsconcert aanvang  
 aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  

 
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 
 

Bronkhorst  
 

 
 
Bronkhorst is een stadje gelegen aan de IJssel in de gemeente Bronckhorst in de Nederlandse 
provincie Gelderland. De in 2005 gevormde uitgestrekte Achterhoekse fusiegemeente heeft de naam 
aangenomen van dit stadje, dat slechts 100 inwoners telt. 
 

 



Met zijn oude boerderijhuisjes, de smalle kei straatjes en enkele bezienswaardigheden een prachtig, 
sfeervol plaatsje. Het stadje kreeg in 1482 stadsrechten maar de omvang van het stadje is nooit 
groter geworden dan de oude middeleeuwse kern. De mooie oude kapel is de vroegere slotkapel uit 
1344. 
 

 
 
Heren van Bronckhorst 
Het stadje is ontstaan als boerennederzetting bij het voormalige kasteel Bronkhorst, het stamslot van 
de Heren van Bronckhorst die in de middeleeuwen vooraanstaande edellieden waren. Van het 
kasteel is alleen de heuvel bewaard en zijn enkele kleine restanten te zien. Door een brand in 1633 
zijn alle middeleeuwse huizen verwoest; Bronkhorst heeft daarentegen enkele goed gerestaureerde 
stadsboerderijen. De Hervormde kerk is na de brand hersteld. 
 

 



Monumenten 
Een deel van Bronkhorst is aangewezen als rijks beschermd gezicht. De plaats telt 38 
rijksmonumenten waaronder een joodse begraafplaats. Zie ook de Lijst van gemeentelijke 
monumenten in Bronkhorst. 
 

 
 
Ransuilen 
Al jaren zitten er ransuilen in een boom in Bronckhorst hier hebben zij hun roestplaats. En het zijn er 
nog al een paar, 14 stuks heb ik er geteld. Een mevrouw die naast mij stond zei dat het neppers 
waren, ze zijn van plastic wist ze te vertellen, heb twee keer geprobeerd om haar op andere 
gedachten te brengen, maar zonder resultaat.   
 

 



Varia 
Jaarlijks vindt in Bronkhorst in december het festival 'Dickens in Bronkhorst' plaats. 
In een voormalige stadsboerderij was van 1988 tot 2017 een Dickens Museum annex rariteitenwinkel 
en theaterzaaltje gevestigd. Sinds juni 2017 is dit museum echter gesloten vanwege pensionering van 
de eigenaar Sjef de Jong, die in 2018 overleed. Het pand is verkocht en de inboedel is eind 2017 
overgebracht naar Het Land van Jan Klaassen, waarvan het museum nu een onderdeel is. 
Een krater op Mars is genoemd naar Bronkhorst. 
 

 
 
Dickensfestival 
Ieder jaar rond Kerst herleeft in Bronkhorst de sfeer van 1843. Wie dan in dit kleinste stadje van 
Nederland rondloopt, maakt een reis terug in de tijd. Verschillende mensen hebben zich gehuld in de 
kleding van die tijd en wie geluk heeft, komt zelfs nog Ebenezer Scrooge in levende lijve tegen. 
 

 



In de straten van Bronkhorst branden vuurkorven, terwijl zangkoren zorgen voor de innerlijke 
warmte. Ook de horeca zal dit jaar weer met onder meer warme chocolademelk, oliebollen en 
glühwein van de partij zijn. 
 

 
 
Toneelstichting Leydse Kluchten Compagnie haalt alles uit de kast om ervoor te zorgen dat bezoekers 
zich in de 19e eeuw wanen, vanaf het moment dat zij het met klinkers bestrate oude stadje 
binnenwandelen. Zo loopt men onder andere de stadsomroeper, straatschoffies die kattenkwaad 
uithalen, schoorsteenvegers en welgestelde echtparen tegen het lijf. 
 

 
 
Daarnaast zal de muziek van diverse koren en de Steenderense midwinterhoornblazers in combinatie 
met de zoete geuren van appelbeignets, warme chocolademelk en glühwein niet alleen menig 
zintuigen prikkelen, maar ook zorgen voor dat warme kerstgevoel. 



 
 
Verlichte dennenbomen, vuurkorven, een kerststal met echte ezels en kleine kerstmarkt maken het 
plaatje compleet. 
Op het programma staan onder meer...... 
De middenstand heeft tijdens dit spektakel al zijn winkels geopend. 
Achter de kapel is een kleine kerstmarkt. 
Verschillende koren laten zich horen in de hele stad. 
De horeca zorgt voor de innerlijke mens, met glühwein, appelbeignets, warme chocolademelk, en ga 
zo maar door. 
En als de klokken van de kapel in hartje Bronkhorst luiden, herleeft ook Ebenezer Scrooge... 
 

 
Dit jaar met het covid gedoe zal het denk ik niet plaatsvinden, maar wellicht iets voor 2021. Dan 
komt u mij wel tegen, ik kan er als fotograaf mijzelf goed vermaken. Toegang tot de stad Bronkhorst 
bedraagt dit weekend € 2 per persoon. Kinderen t/m 12 jaar mogen gratis de stad bezoeken. 



 
 
Door: Marlies van Hal 
 
Veur de Engelandreis motten wi-j völ repeteren 
twaalf ni-je nummers instuderen 
Piet het inèns un prima idee 
Hi-j mik veur elke zanger un oefen-CD 
 
Dan wudt thuus gerepeteerd 
en meteen de tekst uut de kop geleerd 
Dat is natuurluk un lovend streven 
maor hèt menige vrouw tut wanhoop gedreven 
 
Bi-j sommige geet zelfs ut gerucht 
dat goeje buren zun gevlucht 
En ut bestand van katten en hund 
Is ook aanzienluk uutgedund 
 
Van twee zangers hebben wi-j dit jaor afscheid genommen 
Bi-j hun uutvaart bunt völ zangers gekommen 
um Theo Mulder en Martien Reyntjes de laatste eer te bewiezen 
ut is moeiluk um vrienden te verliezen 
 
21 September steet in mien annalen geschreven 
wudt in Doesburg un concert gegeven 
De IJsselhoeve is veranderd in Russische sferen 
as wi-j daor met stralend weer arriveren 
 
Ut eerste gedeelte geet van un leien dak 
met Russische liederen in ut kozakkenpak 
De één nao de andere solist traejt naor veuren 
um te zingen wat ut publiek graag wil heuren 
 
Nao de pauze de smoking aan en weldra 
zingen wi-j musical en opera 
Frans Meuleman zingt verdiensteluk "How great thou art" 
ook "Herman-Lee Towers" het zin klus goed geklaard 
 
18 Oktober 2002 besteet Ulfts Gemengd Koor vieftig jaor 
dus kregen ze un serenade van ut Mannenkoor 
Maor achtenveertig zangers wazzen present 
dat is te weinig, nog gin vieftig procent 
Ik ken niet van iedereen de naam 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 



19 Oktober, Dank-je-wel-concert veur de Vriendenkring 
met Tscharojnas, dat betekent betovering 
Un prachtig concert, de Smeltkroes zat vol 
völ repertoire veur de Royal Alberthall 
 
Ut was te heuren, ut koor het zich ingespand 
un goeje generale veur Engeland 
Ut wier un geslaagd matinee 
Dankzij Piet zin oefen-CD 
 
Toen kwam Tscharojnas, un Wit-Russisch kinderkoor 
prachtige stemmen, un streling veur ut oor 
De kinderen zongen gedisciplineerd 
met hart en ziel, gepassioneerd 
 
Coen Meyer was nao afloop vast uutgeblust 
bi-j ut bedanken hette veur un jaor in ut veure gekust 
Ik heb gin idee, wat Ank zal zeggen 
maor volges mien hatte thuus wat uut te leggen 
 
Sinds 19 Oktober lopen alle keerls naeven de schoen 
volgens de Russische dirigente mot ut de vrouwen van de zangers wat doen 
a’j gezaegend bunt met zulke fantastische mannen 
en toch zol i-j ze soms achter ut behang verbannen 
 
André van Eekeren het de badkamer gerenoveerd 
maor veur dit soort werk hette niet geleerd 
Dus kwam André un loodgieter op ut spoor 
den zingt bi-j ut Ulfts Mannenkoor 
 
Op woensdagmargen wasse present 
Bi-j André in den baddertent 
Daor wier de rust al gauw verstoord 
hi-j het dwars deur de waterleiding geboord 
 
In un mum van tied stond alles blank 
ik vrees, de oorzaak, dat was drank 
Op de woensdag vraog i-j baeter  gin lu’j van ut koor 
dat is de dag "after the night before" 
Frans Peters was ut niet, en ik nuum maor gin naam 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
24 Oktober , bi-j Maria Postel is un Russische dag 
logisch, dat UMK daor zingen mag 
Dus trekken wi-j in Russische kledi-j 
en dragen daor met verve ons steentje bi-j 
 
Vrijdag, 31 oktober, de wekker op kwart aover vier gezet 
Ut koor geet naor Londen, en ik mag met 
Iedereen is bi-j nacht en onteij met koffers aan ut sjouwen 
En un hoop keerls worden uutgezwaaid deur hun vrouwen 
 



Un paar vrouwen hebben zelfs in de raegen gewacht 
Tut de bussen vertrokken, en waarschijnluk gedacht 
ik wacht tut de bus ri-jt, al is ut maor tien meter 
want vertrouwen is goed, maor controle is beter 
 
Wim Mulder was nog slaoperig, dus 
den stapt meteen in de verkeerde bus 
Wi-j begonnen te ri-jen en kregen un krant 
daor stond in "Anti-kater-pil" now ook in Nederland 
 
Ut tijdstip hierveur was goed gekozen 
want met zo'n pil zit menige zanger op rozen 
Doetinchem is stopplaats veur de tweede groep 
en i-j ziet de eerste botterammen en röllekes snoep 
 
In Zevenaar wudt in-èns één zanger gemist 
ut is Marc Willemsen, onze solist 
Per telefoon wudt in Haaksbergen naogetrokken 
of Marc thuus wel op tied is vertrokken 
 
Gerrie Tempels zei, bi-j un volgende reis 
stelt ut bestuur gewoon as eis 
dat wi-j de aovend derveur in un trainingskamp bun 
dan wet i-j zeker, dat ze der allemaol zun 
 
In Hazeldonk is de eerste koffiestop 
daor belt Marc Willemsen de reisleider op 
Hi-j lig met eigen auto beheurluk op ut schema veur 
en is Antwerpen al zowat deur 
 
Marc besluut um met zin wagen 
naor Hazeldonk terug te jagen 
Maor kan helaas gin afslag vinden 
en begint zich now knap op te winden 
 
Hi-j denkt, ik gao naor huus, bonjour 
dat was kort maor hevig, Marc on tour 
Wat zalle dat weekend hebben gebaald 
niet naor Londen, maor toch de krant gehaald 
 
Coen liep regelmatig deur de bus 
Veur un praotje zo en un praotje zus 
Ut duo Tempels en Tempels was niet meer te remmen  
en vroeg Coen, kom i-j de bestelling op nemmen 
 
Maor wi-j hadden un goeje kelner aan boord 
Martin Cornelisse had genoeg aan één woord 
Dan wier koffie, thee of un drankje gebracht 
ook aan de inwendige mens was gedacht 
 
 
 



De lunchpakketten van de Sluus wieren uutgedeeld 
en intussen wier ons medegedeeld 
dat der iemand in de bus jeurig was 
Ben Peters uut Zeddam, eerste bas 
 
Toen wier natuurluk niet lang gewacht 
en veur Ben un serenade gebracht 
Inmiddels bunt wi-j in Calais aangekommen 
maor wi-j bunt ut Kanaal niet oavergezwommen 
 
 
De bus wier op un trein gezet 
un paar lu’j deien un schietgebed 
die twiefelden, of der aan de andere kant 
wel un gat zol zitten naor Engeland 
 
En zo reisden wi-j met den hele pruttel 
van Calais naor Folkstone met de Shuttle 
Un half uur duurde dit evenement 
en toen stonden wi-j in ut Graafschap Kent 
 
Theo Tempels zei, ik denk dat ik straks eerder wèt 
waor in ut hotel de lift is, de bar en mien bed 
dan dat ik wet waor ik straks in ut koor mot staon 
a’j met veertienhonderd zangers ut toneel op mot gaon 
 
Wi-j naderen Londen, en Eddy, de chauffeur 
Gif geweldige uutleg, gin amateur 
Wi-j kommen bi-j de "Docklands, Britannia  International" 
Twaalf verdiepingen, wat un hotel 
 
Mooie kamers, sommigen met bubbelbad 
iedereen het heerluk aeten gehad 
Sommigen hebben zovöl op ut bord gesmetten 
daor hebben ze dranghekkes umheer motten zetten 
Reisleider Peter had honger nao al den rompslomp 
en zei tegen de kok, please doe mien a big homp 
 
Hi-j vertoonde wieders ook hanig gedrag 
want aan alle vrouwen, die hi-j zag 
Vroege of ze zin ni-je pyama wollen zien 
dan wazzen ze welkom op kamer tweehonderdtien 
 
Nao ut eaten was der nog un kleintje concert 
waor deur de gasten graag naor geluusterd werd 
Maor as i-j ow un drankje wollen bestellen 
mos i-j ow in ri-jen van drie op gaon stellen 
 
De consumptiepriezen hebbn de zangers dervan weerhollen 
um zovöl te drinken asse wel wollen 
Dat het ook weer zin goeje kant 
zo wier niemand dronken in Engeland 



 
Wil Rothuuzen stond vri-jdagmorgen te balen 
Toene Wim Gotink um half zes op mos halen 
Den was ut bed nog niet èns uutgekommen 
Dus het Wil Rothuuzen zaoterdag wraak genommen 
 
Zaoterdagmorgen mosten wi-j um acht uur vertrekken 
Wil zei tegen Wim ik zal ow um zes uur wekken 
Maor hi-j het de Hollandse tied aangehollen 
dus um fief uur kwam ut halve koor ut bed uut rollen 
 
Ut gemopper en ut commentaar was niet van de loch 
Want nooit eerder was un ambtenaar zo vrog 
Negen uur repetitie, dus acht uur vertrekken 
de dames konden Londen ontdekken 
 
Bi-j Harrods deur afdelingen in kerstsfeer dwalen 
alleen kieken , niet kopen, dat was niet te betalen 
Un creatie van Dior of Gucci passen 
a’j hoge nood hadden, kon i-j veur twee pond gaon plassen 
 
Dan de stad zien met zin monumentale gebouwen 
en kilometers deur ut zonnige Hyde-park gaon sjouwen 
Bi-j ut aoverstaeken mos goed worden naogedacht 
Ut verkeer kump égaals van de kant, waor i-j ut niet verwacht 
 
Jennifer Faasen, Patricia, John en Ton wetten niet wat ze zien 
die staon in-èns oog in oog met de Engelse Queen 
Die stapt uut un Rolls Royce um naor un kerkdienst te gaon 
net op ut moment, dat ze daor staon 
 
Intussen bunt de zangers aan ut repeteren 
met nog veertienhonderd dames en heren 
Un paar Engelse koren motten bekennen 
Dat ze de teksten nog niet zo goed as de Hollanders kennen 
 
Un slechte generale, un goeie uutvoering is onze holvast 
En aover de hal is iedereen enthousiast 
Um half twee weer terug naor ut hotel 
daorveur nog un sightseeing veur ut hele stel 
 
Beide chauffeurs die ri-jen ons safe 
deur Westminster, Kensington en Belgrave 
De Tower Bridge, Docklands en Tottenham 
en in ut verkeer zitten we regelmatig klem 
 
Terug in ut hotel is der maor weinig tied 
Douchen, umkleejen, gauw aeten, meer niet 
Snel de bus weer in veur de big night 
maor dan begint de rottigheid 
 
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 


