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De lockdown wordt opnieuw verlengd, dit keer tot 2 maart 2021. De situatie ook voor het Ulfts 
Mannenkoor blijft daarmee helaas onveranderd. We kunnen dus tot die datum niet fysiek repeteren. 
Hoe moeilijk dat ook is, we blijven een beroep doen op alle leden en zangers om begrip op te 
brengen voor de genomen maatregelen. Ons geduld en vertrouwen in de toekomst worden zwaar op 
de proef gesteld. Maar toch: laat elkaar niet los en blijf met elkaar in contact! 
 
Steeds luidere roep om meer steun voor amateursector en hun zzp’ers 
Er moet meer aandacht en ondersteuning komen voor amateurkoren en -muziekgezelschappen. Dat 
geldt ook voor de dirigenten, docenten en andere begeleiders die er als zzp’er actief zijn. Dat stellen 
Koornetwerk Nederland en KNMO, de Nederlandse koepels voor respectievelijk de koorsector en de 
muziekverenigingen in Nederland. Nederland realiseert zich onvoldoende dat ook in de 
amateursector – die bestaat uit duizenden gezelschappen – ook nog eens vele duizenden 
professionals aan het werk zijn. Waar verenigingen als koren, fanfares en orkesten hun professionals 
aanvankelijk nog doorbetaalden, doen ze dat nu veel minder vaak omdat de bodem van de clubkas in 
zicht komt. Bovendien hebben gezelschappen te maken met ledenverlies waardoor de contributie-
inkomsten teruglopen. 

Steun gemeenten 
Koornetwerk Nederland en KNMO dringen er bij gemeenten nog eens op aan om de 150 miljoen 
euro die het kabinet heeft toegezegd (als onderdeel van het tweede grote steunpakket voor de 
culturele sectoren) vooral ook te bestemmen voor de amateursector. Dat geldt ook voor de 68 
miljoen euro die nog beschikbaar kwam uit het compensatiepakket voor medeoverheden van het 
ministerie van BZK.  
 
Petitie en enquête over financiële problemen   
Professionals kunnen als zzp’er weliswaar een beroep doen op de TOZO-regeling, maar de 
partnertoets gooit vaak roet in het eten. Juist in de culturele sector zijn veel partners allebei zzp’er, 
maar er is slechts één TOZO-uitkering per huishouden toegestaan. 
In een petitie wordt gevraagd om afschaffing van de partnertoets en om af te zien van de invoering 
van een vermogenstoets in de TOZO-regeling. Ook pleit de petitie voor een uniforme landelijke 
regeling voor professionals in de amateurkunst om te kunnen profiteren van de OCW-coronasteun 
uit het tweede steunpakket. 
Ook de Creatieve Coalitie en de Kunstenbond maken zich hard voor betere steunmaatregelen voor 
werkenden in de culturele en creatieve sector. Ze hebben een enquête uitgezet om de financiële 
problemen goed in kaart te kunnen brengen. 

Zo zien we dat het coronavirus en de maatregelen inmiddels een enorme impact hebben op 
verenigingen, kunsteducatie-instellingen en zzp’ers.  De zorg over teruglopende leden- en 
deelnemersaantallen en oplopende financiële schade is groot. Om het cultuuraanbod in elke 
gemeente vitaal en toekomstbestendig te houden, is aanvullende ondersteuning nodig voor 
verenigingen, instellingen en zzp’ers. 
 
Ton Menke [voorzitter] 



 
 
 

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

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. 
10.10 
 
 
Zondag 
12-12 
 
 
Zondag 
19 -12  

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

 
 
 
 
 
 



 
 
Door: Ton Smilde 
 

Alcatraz 

 
 
Alcatraz is een eiland in de Baai van San Francisco. Van 1934 tot 1963 was het in gebruik als 
zwaarbeveiligde gevangenis. 1576 gevangenen hebben het eiland als standplaats gehad. De 
bekendste gevangene was Alphonse "Al" Capone. Voordien was op het eiland een militair fort (1850-
1907) en daarna (vanaf 1907-1933) was er een militaire gevangenis gevestigd. Tegenwoordig is het 
eiland een beschermd gebied en een National Historic Landmark, beheerd door de National Park 
Service. 
 

 
 
De naam Alcatraz werd aan het eiland gegeven door Juan Manuel de Ayala, de eerste Spanjaard die 
het eiland ontdekte, in 1775. Hij bracht de baai van San Francisco in kaart, en noemde het eiland "La 



Isla de los Alcatraces," wat te vertalen is als het eiland van de jan-van-genten. Het woord Alcatraz 
komt oorspronkelijk uit het Arabisch, wat albatros betekent. 
De oudste bekende eigenaar van Alcatraz is Julian Workman, die het eiland in juni 1846 kreeg van de 
Mexicaanse gouverneur Pio Pico. Workman bouwde op het eiland een vuurtoren. Later in 1846 kocht 
John Charles Frémont, leider van de Republiek Californië en militair gouverneur van Californië, het 
eiland voor 5000 dollar uit naam van de Amerikaanse overheid. Frémont had verwacht dat hij een 
grote compensatie zou krijgen van de overheid omdat hij voor hen het eiland had gekocht, maar hij 
kreeg uiteindelijk niets. Hij en zijn nakomelingen spanden nog tot de jaren 90 van de 19e eeuw 
rechtszaken aan in de hoop toch geld te krijgen, maar zonder succes. 
 

 
 
Nadat Californië in Amerikaanse handen was gekomen en de Californische goldrush begon, startte de 
United States Army een onderzoek naar de mogelijkheden om van Alcatraz een militaire vestiging te 
maken. In 1850 gaf president Millard Fillmore in nasleep van de Mexicaans-Amerikaanse Oorlog 
officieel het bevel om van Alcatraz een militaire vestiging te maken. In 1853 werd onder toezicht van 
Zealous B. Tower begonnen met het bouwen van een militair fort. Het werk duurde tot 1858. Tegen 
het einde van dat jaar werd het eerste garnizoen van ongeveer 200 soldaten op het eiland gevestigd. 
Toen in 1861 de Amerikaanse Burgeroorlog uitbrak, werd het eiland geschikt gemaakt om als 
strijdlocatie te dienen. Alcatraz had destijds 85 kanonnen, maar vanwege gebrek aan manschappen 
kon maar een klein deel hiervan tegelijkertijd worden ingezet. In praktijk hoefde er nooit vanaf het 
eiland te worden geschoten als offensief. Wel werden op het eiland krijgsgevangenen opgesloten. 
 

 

 



Na de oorlog concludeerde het leger dat het fort en de bewapening van Alcatraz achterhaald waren 
door de vorderingen op het gebied van militaire technologie. Tussen 1870 en 1876 werden 
verschillende plannen uitgewerkt om het eiland te moderniseren, maar deze werden nooit voltooid. 
In plaats daarvan werd besloten Alcatraz een nieuwe bestemming te geven. In plaats van voor 
kustverdediging, zou het voortaan voor detentie worden gebruikt 
De beslissing om van Alcatraz een gevangenis te maken kwam vanwege de afgelegen ligging en de 
sterke stromingen in de baai, die het zo goed als onmogelijk zouden maken om te ontsnappen. 
 

 
 
Nog voordat het eiland officieel een gevangenis werd, werd het al gebruikt voor opsluiting. In 1867 
werd reeds een bakstenen gevangenishuis gebouwd op het eiland, zodat het eiland vanaf 1868 al 
dienst kon doen als militaire gevangenis. Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog en vooral tijdens de 
Spaans-Amerikaanse Oorlog zaten er veel militaire gevangenen op het eiland. 
 

 
 



Op 21 maart 1907 werd Alcatraz officieel door de Amerikaanse overheid ingesteld als militaire 
gevangenis. In 1909 begonnen de werkzaamheden om het eiland van militair fort om te bouwen tot 
gevangenis. Er kwamen celblokken, die grotendeels waren ontworpen door Reuben Turner. In 1912 
waren de werkzaamheden voltooid. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zaten in de gevangenis onder 
andere dienstweigeraars, onder wie Philip Grosser. 
 

 
 
In de nasleep van de Aardbeving van San Francisco in 1906 werden ook tijdelijk niet-militaire 
gevangenen naar Alcatraz gebracht voor bewaring. Op 12 oktober 1933 kwam de gevangenis in 
handen van de United States Department of Justice, en werd het een federale gevangenis. De 
gevangenis had een zeer streng regime. In de beginjaren was het zelfs niet toegestaan om onderling 
te praten. Nadat er door middel van het doorspoelen van het toilet een primitieve communicatie op 
gang kwam is het spreekverbod opgeheven. 
 

 



Tijdens de 29 jaar dat Alcatraz in gebruik was als federale gevangenis, zaten er enkele bekende 
criminelen opgesloten, onder wie Al Capone, Robert Franklin Stroud, George ‘Machine Gun’ Kelly 
(Crimineel), James J. Bulger en Alvin Karpis.  
 
Er zijn verschillende ontsnappingspogingen gedaan, maar officieel is het nooit iemand gelukt om te 
ontsnappen. In totaal waren er 36 gevangenen betrokken bij 14 ontsnappingspogingen. Daarvan 
werden er 23 weer gearresteerd, zes doodgeschoten en twee zijn vermoedelijk verdronken. De 
gewelddadigste uitbraakpoging vond plaats op 2 mei 1946 en leidde tot de Slag om Alcatraz. 
Op 11 juni 1962 zou er echter toch een succesvolle ontsnapping plaats hebben gevonden. Frank 
Morris en de broers John en Clarence Anglin ontsnapten volgens de verhalen op een opblaasbaar 
vlot gemaakt van aan elkaar gelijmde regenjassen. Frank Morris, de leider van de groep, had een 
bijzonder hoog IQ, en wellicht hebben ze het getij van de San Francisco Bay gebruikt om te 
ontsnappen. Enkele van hun spullen zijn teruggevonden op Angel Island, maar sommigen gaan ervan 
uit dat ze bij de Golden Gate Bridge aan land zijn gegaan en hun spullen via het getij naar Angel 
Island hebben laten drijven om de politie op een dwaalspoor te zetten. Van de mannen heeft 
niemand meer iets vernomen. Men is ervan uitgegaan dat ze verdronken waren, maar dat is nooit 
bewezen. Van deze ontsnappingspoging is in 1979 een film gemaakt: Escape from Alcatraz. 
 

 
 
Nog geen jaar na de ontsnapping werd op 21 maart 1963 Alcatraz officieel gesloten. 
 

 
 
In 1969 bezette een groep van indianen de rots in de baai. Ze verbleven 2 jaar lang op het eiland, en 
trachtten op deze wijze hun eis voor een Indiaans Cultureel Centrum kracht bij te zetten. 
 



 
 
Deze groep verloor in de ogen van de gemeenschap hun geloofwaardigheid door de hoeveelheid van 
beschadigingen, zoals graffiti, vandalisme en een brand die het huis van de oppasser van de 
vuurtoren verwoestte. In juni 1971 verwijderden Federal Marshalls de indianen van het eiland. 
 

 
 
Sinds 1972 is Alcatraz een van de vele nationale parken onder beheer van de National Park Service en 
sinds 1973 is het eiland opengesteld voor publiek. Op Alcatraz staat de oudste nog werkende 
vuurtoren van de Amerikaanse westkust. 
 
 



 
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. 
 
 
 

 
 
Poster Zwarte Cross 2016 
 
 
 

 
 
Door: Marlies van Hal 
 
Wi-j gaon wieder in september 2004........ 
 
 



De andere morgen weer vrog uut de veren 
veur de Engelse gasten 't breakfast serveren 
Um acht uur motten ze in Zeddam staon  
um op battlefield-toer te gaon 
 
Bi-j 't zingen op 'n begraafplaats in Oosterbeek 
is menig Engelsman van streek 
't is 's zomers warm en prachtig weer 
en 't concert in de Antoniuskerk het sfeer 
 
'n Volle kerk , 'n dankbaar publiek 
luustert naor Honley en onze muziek 
Norman Mellor was wel flink aan 't mieren 
hi-j mos dri-j keer  inzetten b-j "Zwei Grenadiere" 
 
Bi-j de tekst hatte 'n black out 
De bril wasse kwiet, en toen ging het fout 
Toch wist hi-j iedereen de mond te snoeren 
deur 'n one-man-show op te voeren 
 
't Publiek het 't zeer gewaardeerd 
dat 't Engelse koor "Ulf blif Ulf" het geleerd 
Dat hebben ze met ons as slotlied gezongen 
en dat vilt niet met veur Engelse tongen 
 
Zondagmargen mos Honley alweer aan 't werk 
ze zingen de mis in de Oswalduskerk 
Nog 'n kleintje concert der achteraan 
en dan vertrekt de caravaan 
 
De meesten doen sight-seeing deur de  Achterhoek 
of gaon in Duitsland op bezoek 
Want dat i-j hier op zovöl plaatsen de grens aover kunt 
is veur menige Brit 'n hoogtepunt 
 
In de Smeltkroes is 's aoves de afscheidsparti-j 
uutwisseling van geschenken en speeches derbi-j 
Coen gif Donald Swan 'n herinneringsbord 
met daorop de plekken van Market Garden in 't kort 
 
Terwijl Norman nog speecht, is der inèns 'n knal 
't bord vilt uut de doos in vri-je val 
Donald Swan is very ashamed, zin cadeau is stuk 
maor i-j mot maor denken, scherven brengen geluk 
't Was der maor één, en 't geet mien niks aan 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
 
 
 
 



Dan 'n schitterend optreden van vier tenoren 
internationaal, ze kommen uut beide koren 
'n Engels dameskoor zingt wonderschoon 
spontaan "You'll never walk alone" 
En wie ik as leadzangeres herken 
is line-dancend Meri-en Hegemen 
 
Dan kump 't Ulfts Mannenkoor  op 't toneel 
nog gin 40 man, 'n beschamend tafereel 
Want, ook al had i-j gin gasten, was 't toch netjes geweest 
As i-j ow had laoten zien op dat afscheidsfeest 
 
De Engelsen hadden 't zeer gewaardeerd 
as i-j hun met ow bezoek had vereerd 
Wi-j misten der te völ en ik nuum maor gin naam 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Toen Herman 't lied "Zabe" in 't Engels uut wol leggen 
dat de kikkers ook bi-j onweer proost blieven zeggen 
Ginge aover op Duits, en dat is gin Witz 
want hi-j had 't inèns aover Donner en Blitz 
 
Maondag is ’t bi-j Moors in Zeddam 
Rond acht uur 's marges 'n drukte van belang 
Zowel Engelse tenoren en ook  bassen 
ziet i-j slöppen met koffers en met tassen 
 
Alle Golden Girls en vri-jgezellen 
de naughty boys en getrouwde stellen 
staon onder 'n kakofonie van stemmen 
Op 't punt um van mekaar afscheid te nemmen 
 
Zowel wi-j as ook de Britten 
Hebben der 'n paar heerlijke dagen op zitten 
Der is prachtig geconcerteerd 
wi-j hebben ook van mekaar geleerd 
Vriendschapsbanden bunt aangehaald 
en de gastgezinnen hebben alles uut de kast gehaald 
 
Ben Peters wördt in-èns vanuut Amsterdam gebeld 
zin Engelse gast het 'm verteld 
Ik mis mien knip, ligt den misschien nog bi-j jullie thuus 
Aoveral wördt gezocht, onder banken, stoelen en 't fornuus 
 
Zin vrouw is alles naogelopen 
is zelfs onder de bedden gekropen 
Maor helaas niet met 't gewenste succes 
dan bliekt den Brit had zin knip niet in de konte-tes 
 
 
 



Maor in 'n andere tes gestaoken 
ja, ja, aover handigheid gespraoken. 
't was der maor één, en ik nuum maor gin naam 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Laatst het Jan naor Coen gebeld 
Ank het zich aan de telefoon gemeld 
Ze dei Jan toen mededelen 
wacht effe, Coen is verstoppertje aan het spelen 
 
toen zat jan met de brandende vraog op de bank 
spölt Coen met de kleinkinderen of met Ank 
't was der maor één, en 't geet mien niks aan 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
24 September gaon wi-j met twee bussen op pad 
Toen Jan net in de bus plaatsgenommen had 
merkt hi-j, datte zin aoverleavingspakket  
met drinken en breudjes vergaeten het 
 
Met 'n noodgang isse weer teruggeraced 
en net weer op tied naor de bus gesjeesd 
In de bus, waorin wi-j zitten, althans 
Wördt op 'n onmundige manier geschranst 
 
Dirk Wanders het breudjes, pinda's, worst en kaes 
Dat was veur 'n klein weeshuus genog gewaest 
Inmiddels bun wi-j in Wilnis aangekommen 
Daor het iedereen 'n köpke koffie genommen 
 
De zangers mosten zich umkleejen, dat viel niet mee 
Gelukkig stonden wat dames veur de WC 
Jan Slotboom liep op de gang te kermen 
kan zich iemand aover mien ontfermen 
 
Één vrouw dei 'm toen de vlinder umbinden 
'n tweede hielp 'm 't gat veur de manchetkneup te vinden 
'n derde het um de lichters umgedaon 
En toen wasse klaor, um 't toneel op te gaon 
 
Zo wazzen der meer, en ik nuum maor gin naam 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
En zolang wi-j alleen bi-j 't aankleejen assisteren 
kunnen wi-j dat wel accepteren 
 
In de kerk wier schitterend gezongen 
't koor het bi-j  't publiek respect afgedwongen 
Kippenvel bi-j Gwahodiad 
De solisten hebben open doekjes gehad 
 
 



De organisator had 't concert as zeer positief ervaren 
en vond dat wi-j 't Utrechts Byzantijns koor evenaren 
Hans van de Weijer het in Wilnis op 'n stoel gezeten 
waor twee spiekers uut hebben gekeken 
 
Ik wet ook niet, hoe 't precies is gebeurd 
maor toene opstond, was de boks gescheurd 
In wezen hette nog geluk gehad 
want stel, dat den spieker iets wieder zat 
 
Tut now toe wasse 2e bas in ons koor 
veur 't eigeste geld wasse now countertenor 
Annie Wentink kan wel boksen repareren 
maor dit tij, had zelfs zi-j niet kunnen keren 
't Was der maor één, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Op de terugweg in de bus heur i-j nog es wat 
zo zei iemand, den achter mien zat 
Mocht Jan van Hal morgen tegen 'n boom aanknallen 
Kump minstens de helft van de concerten te vervallen 
 
'n ander verzuchtte, now mot ik mien vrouw nog vertellen 
dat wi-j ons zondag alweer in Zeddam op motten stellen 
Um der nog maor aover te zwiegen 
Dat wi-j de weak derop nog twee concerten kriegen 
 
Maor ja, wi-j hebben hierveur gekozen 
't Laeven van 'n artiest geet niet aover rozen 
't was der maor één, en ik nuum ook gin naam 
Maor, wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Volgende weak geet 't weer wieder........ 
 
 
 

 
 
Door: Herman Nijhof 
 

Levensboom: het vervolg 
 
Hopelijk hebben jullie op donderdag 28 januari 2021 om 20.30 uur gekeken naar Zembla. Deze 
aflevering ging over het boerenland, dat er slecht aan toe is. De uitgeputte bodem. Geen 
bodemleven, terwijl dit de basis is van het leven boven de grond.  



Geen wormen, dan geen insecten, zwaluwen, kieviten, etcetera. In deze uitzending wordt uitstekend 
uitgelegd dat drijfmest, kunstmest, bestrijdingsmiddelen en monoculturen, zoals Engels raaigras en 
mais, funest zijn geworden. 
 
Totemboom: populier  
De populier komt als uitzondering drie keer voor in de jaarkalender. Van 4 t/m 8 februari, 1 mei t/m 
14 mei en 5 t/m 13 augustus. Karaktereigenschap: tactisch. Net als een echte populier ben je 
buigzaam en flexibel. Je waait niet met alle winden mee, want je bent stevig geworteld, past je snel 
aan en hebt snel contact met anderen. Je komt zorgeloos over, maar je bent een gezelligheidsdier. Is 
je omgeving afstandelijk, dan trek je je graag terug. Je houdt niet van fanatici en bekrompen mensen. 
Je maakt je geen zorgen om de dag van morgen en lijkt daardoor verkwistend. Je eigen grenzen 
bewaak je niet altijd even goed. 
 

 
Foto: Blad van Ratel -of trilpopulier 
In de Romeinse godenverhalen werd de oppergod Jupiter kwaad op de zoon van de zonnegod Apollo. 
Normaal reed Apollo elke dag als zonnegod in zijn wagen van oost naar west, in een boog langs de 
hemel. Toen naam zijn zoon Phaëton op een dag het mennen over en deed dat zo onhandig dat hij 
door de zon de aarde verschroeide. Jupiter werd kwaad en gooide met zijn bliksemschicht. De 
menner, de twee paarden en de wagen verdwenen in de rivier de Po. De zeven zusters van Phaëton 
huilden om dit ongeluk aan de oever van de Po. Ze werden door Jupiter in populieren veranderd. 
Hun tranen veranderden in geurende balsem. Nu is Jupiter de naam van een planeet. 
 
Kleine boertjes en keuterboeren plantten bij de geboorte van een dochter op hun kleine stukje grond 
een populier/peppel. Tegen de tijd dat de dochter trouwde, was deze boom groot en met de 
opbrengst kon een deel van de bruiloft betaald worden. In de winter maakten deze boertjes 
klompen, geheel met de hand. Die werden per twaalf verbonden met touwtjes, een dozijn, en zo 
verkocht. De Italiaanse populier is heel slank en groeit recht omhoog. De Canadese populier zie je 
hier het meest. Een bijzondere is de zwarte populier, die “terug is gevonden” in de Ooipolder bij 
Nijmegen. De ratelpopulier, die niet zo groot wordt, vind ik het mooist. De ruitvormige blaadjes 
bewegen ieder onafhankelijk door de wind en het licht schijnt dan prachtig door de bladeren. 
 



Totemboom: Ceder 
Van 9 t/m 18 februari en 14 augustus t/m 23 augustus. Karaktereigenschap: Vertrouwen. Zijn  
vastberaden solisten. Door hun uitstraling en innerlijke kracht bereiken ze veel, maar ze beseffen 
gelukkig dat ze niet alleen op de wereld te zijn.  
 
De ceder komt oorspronkelijk uit Libanon en werd voor de bouw van de  gigantische tempel van de 
wijze koning Salomon in Jeruzalem gebruikt. De Egyptenaren gebruikten het cederhout bij het 
mummificeren van hun doden. De ceder was een parkboom en is groenblijvend. Helaas hebben veel 
gemeenten niet meer het lef een paar aparte bomen te planten. Landgoedeigenaren beginnen hier 
weer mee, onder andere bij “het Landfort” in Megchelen. 
 
Totemboom: Den 
Van 19 t/m 29 februari en 24 augustus t/m 2 september. Karaktereigenschap: Rechtvaardig. 
Zijn ijverig, intelligent, behulpzaam, vriendelijk en sociaal. De balans tussen gevoel en verstand is 
uitstekend. De dennenappel is het symbool van vruchtbaarheid. Het kruis van Jezus was gemaakt van 
dennenhout. Deze levensboom is “de vader van de wijsheid”. Het hout hiervan noemt men 
grenenhout. In de steenkolenmijnen werd voor het versterken van de mijngangen dennenhout 
gebruikt. Bij instortingsgevaar begon het te kraken en waarschuwde zo de mijnwerkers. IJzeren 
balken zakken zonder geluid in. Daarom groeiden op de arme zandgronden tot 1950 veel dennen. 
Een enkele ‘parasolden’ zag ik op de rivierduinen bij Openluchttheater Engbergen. Parasolden heet 
zo, omdat deze dennenboom alleen in de top groen is. Hierop blijft sneeuw liggen en bij het smelten 
kan het zo zwaar worden dat de top in z’n geheel afbreekt. Staat een den alleen op de heide en is het 
geheel groen, dan noemen we deze boom vliegden. Het dennenzaad is daarnaar toegewaaid. Als 
padvinder gebruikten we de harsmannetjes uit deze boom, als snel vlamvattend materiaal voor een 
vuurtje. Tegenwoordig doet de jeugd dat met hairspray! 
 

 
Foto: Alle groene bomen hierop zijn sparren. Wortelkluit van een omgevallen spar met daarvoor, met bruin blad, een beuk. 
Ezelsbruggetje voor herkenning tussen spar en den: Een solist zingt of bespeelt een instrument 
alleen. Spar, beginnend met een s, staat één naald in een bruin kokertje. Een duet wordt gezongen 
door een duo. Den begint met een d en de twee naalden staan in een bruin kokertje. 
 
Inclusief bouwen 
Boven aan de coulissentoren van de DRU hingen gierzwaluwkasten. Hangen ze er nu nog?  
Gelukkig gaat men zich meer beseffen dat de natuur echt bij ons hoort en dat we daar een 
bescheiden onderdeeltje van zijn. In Doetinchem heeft men sociale huurwoningen gebouwd aan de 
Kennedystraat met boven in de gevel een vleermuizenverblijf en een stuk eronder twee 
gierzwaluwkasten.  
          



 
    

 
Nu nog meer bomen in de stad en vooral de gevels laten begroeien met groen om ons klimaat 
binnen de grenzen te houden. Let op: deze gigantische problemen, door mensen veroorzaakt, 
sneeuwen in de verkiezingstijd onder! 
 
Bronnen:  
Wat bomen vertellen  Girbe Buist 
Foto’s Vleermuis- en gierzwaluwkast van Ton Smilde, overige foto’s van 

Herman Nijhof en bewerkt door Ton Smilde. 
 

 

 

 

 
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 


